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lokal Borgstena, Olovsholmsgatan 32, torsdagen den 26 april 2018 kl. 15:00. 

Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation från 15.00 och därefter 

nämndsammanträde från kl. 17.00. 

Förskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Leif Johansson 
Förskolenämndens Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Emelie Hansson, 033 355046 eller via e-post: 

emelie.h.hansson@boras.se 

 

Partigruppmöten för politisk beredning: 
Den rödgröna gruppen träffas tisdagen den 24 april mars kl. 17.00 i 
sammanträdeslokal Gingri, plan 3, Olovsholmsgatan 32. Meddela eventuellt 
förhinder till Leif Johansson, tel. 0734-32 76 53. 

Alliansen träffas tisdagen den 24 april kl. 17.00 i sammanträdeslokal Lugnet, 
plan 3, Olovsholmsgatan 32 . Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 
0734-32 70 95. 

Sverigedemokraterna har inte bokat någon tid för gruppöverläggning men  
Leif Häggblom nås på tel. 0702-65 50 98 vid behov.  
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Borås Stads budgetprocesser 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Stadsrevisionens granskningsrapport kring Borås 

Stads budgetprocess.         

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har i sin granskningsrapport kring Borås Stads budgetprocess 

bedömt att processen inte är ändamålsenlig. Brister som framförs från 

Stadsrevisionen är att ett flertal uppdrag behandlas av Kommunfullmäktige vid 

beslut om budget som inte är beredda av Kommunstyrelsen, att dialogen med 

nämnderna är bristfällig avseende formulering av budgetförutsättningar och 

ramtilldelning, att budgetbeslut tas sent på året och att ursprungliga 

budgetbeslut delvis sätts ur spel genom bland annat tilläggsbeslut och 

efterjusteringar.     

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har i sin granskningsrapport kring Borås Stads budgetprocess 

be-dömt att processen inte är ändamålsenlig. Brister som framförs från 

Stadsrevisionen är att ett flertal uppdrag behandlas av Kommunfullmäktige vid 

beslut om budget som inte är beredda av Kommunstyrelsen, vilket i vissa fall 

innebär en kostnadsökning för nämnder som inte utretts. Dialogen med 

nämnderna är bristfällig avseende formulering av budgetförutsättningar och 

ramtilldelning, vilket gör att budgetförslag som läggs fram för beslut i 

fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga förslag. Budgetbeslut tas sent 

på året vilket försvårar nämndernas planeringsförutsättningar. Ursprungliga 

budgetbeslut delvis sätts ur spel genom bland annat tilläggsbeslut och 

efterjusteringar, vilket leder till otydliga spelregler för nämnderna. 

Den sammanfattande bedömning Stadsrevisionen gjort är att 

”Kommunstyrelsen behöver utveckla en tydlig, transparant, konsekvent och 

dokumenterad budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med 

nämnderna”. 

Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionens Rapport Budgetprocessen i Borås Stad 

2. Stadsrevisionens Rapportsammandrag Borås Stads budgetprocess 
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-04-19.  

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



Borås Stads revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel Fax 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se 033-35 71 54 033-35 71 57

BORÅS STADS BUDGETPROCESS  

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads budgetprocess. Vår bedömning är att budgetprocessen inte är 
ändamålsenlig.

Revisorerna hänvisar till att resultat och bedömningar i bilagd granskningsrapport ska beaktas. Detta 
innebär att Första revisorsgruppen och Andra revisorsgruppen identifierar ett behov av en 
genomgripande omprövning av budgetprocessen med målsättningen att utveckla en tydlig, transparent, 
konsekvent och dokumenterad process, med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna.

Missivet med rapport och rapportsammandrag bilagda tillställs nämnderna och Kommunstyrelsen. 
Svar från Kommunstyrelse och nämnder ska inkomma senast 2018-04-27.

FÖRSTA REVISORSGRUPPEN  ANDRA REVISORSGRUPPEN

Nils-Gunnar Blanc  Boris Preijde
Ordförande  Ordförande

Missiv
2017-12-05

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
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1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Borås Stads budget är kommunens övergripande styrinstrument som anger de politiska priori-
teringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser det kommande året.1

Enligt Kommunallagen (1991:900) ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksam-
het och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta 
om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.2

1.2 Syfte 
Projektet syftar till att granska om budgetprocessen i Borås Stad är ändamålsenlig med avseende 
på styrningen av Stadens verksamheter.

1.3 Avgränsningar 
Styrdokument, budgetförutsättningar och behandling av budget fram till delårsrapporten avser 
året för ansvarsprövning, 2017. Övrig information om budgetprocessen kompletteras med helåret 
2016 för att täcka in ett helt budgetår. Processen är likartad för åren 2016 och 2017 och för tidigare 
år, vilket innebär att exempel utanför aktuellt revisionsår kan användas för att beskriva Borås Stads 
budgetprocess.

1.4 Ansvarig nämnd
Granskningen omfattar Borås Stads nämnder och Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar 
för att bereda budgeten för beslut i Kommunfullmäktige.

1.5 Revisionskriterier 
Utformningen av en kommuns budget regleras i lagstiftning och lokala styrdokument enligt 
nedanstående.  

- Kommunallag (1991:900), 5, 6 och 8 kapitlen, Lag (1997:614) om kommunal redovisning m.m.
- SKLs skrifter om God ekonomisk hushållning ”Hushållning i lagens namn”, God

redovisningssed.
- Regler och principer för ekonomistyrning (2002), Program Borås Stads Styr- och ledningssystem 

(2014), Ekonomiska ramar för år 2017, Budget 2017, Årsredovisning 2016.

1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare är Anna Sandström. Granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1.7 Metod 
Metoder för rapporten är dokumentstudier, sammanställning av material gällande Borås Stad och 
omvärldsanalys av andra kommuner, intervjuer med berörda tjänstemän. 

1 Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
2 Kommunallag (1991:900)
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2 Förutsättningar för kommunal 
budgetering
2.1 Inledning
Styrning i kommuner och landsting betyder för många budgeten. Kommuner och landsting skiljer 
sig från andra organisationer genom att budgeten är lagstadgad. I åttonde kapitlet Kommunallagen 
behandlas kommunens ekonomiska förvaltning. Varje år ska kommunen upprätta en budget för 
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, 
varvid budgetåret utgörs av periodens första år. Av budgeten ska framgå vilka anslag som ska utgå, 
hur de ska finansieras och med vilken skattesats.3

2.2 Definitioner och formell reglering

Budget
Budgeten är ett redskap för att styra genom tilldelning av resurser och kostnadstak. De tilldelade 
resurserna fungerar som en restriktion för verksamheten att anpassa sig till. 4 Budgeten är också 
ett sätt att kommunicera planering och beslut från Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige ut 
i organisationen. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning.5

I 8 kapitlet Kommunallagen fastslås vad budgetens ska innehålla. ”Kommuner och landsting skall 
varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 
I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten 
skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten 
skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid 
vara periodens första år. Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall 
styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt 
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året”.6

Budgetprocess
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna. 
Budgetprocessen startar oftast med att Kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott fastställer anvisningar 
för upprättande av kommande års budget. I en traditionell budgetprocess baseras budgeten på en analys 
av föregående år och en prognos av innevarande år. Alternativt baseras budgeten på ramtilldelning 
utifrån en resursfördelningsmodell.7 

Beredning
I 26-32a §§, 5 kapitlet Kommunallagen finns regler om beredning, det s.k. beredningstvånget, som 
berör Kommunfullmäktige. Beredningstvånget innebär att ett ärende som ska hanteras av fullmäktige 
alltid ska ha beretts av endera en berörd nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Styrelsen ska 
alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som ska behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska lägga 
fram förslag till beslut i ett ärende om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har 

3 Brorström, Haglund, Solli, 2014, sid 190 
4  God ekonomisk hushållning; SKL
5  Brorström & Solli 1990:99, sid 17ff
6  Kommunallagen (1991:900), 4-6§ 8 kap
7  Brorström, Haglund, Solli, 2014, sid 204ff

https://data.riksdagen.se/fil/A82746CD-6641-44F7-A50B-FCF8FB5EF4C7
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gjort det. Detta gäller dock inte val samt behandling av revisionsberättelse. Det är fullmäktige som 
avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag att fatta beslut på. 

I 1§ 6 kapitlet Kommunallagen framgår Kommunstyrelsens uppgifter och i 7§  6 kapitlet. nämndernas 
uppgifter. Ett syfte med ärendeberedningsprocessen är att styrelsen och nämnderna ska ha tillgång 
till underlag som gör det möjligt att fatta rätt beslut som stödjer respektive uppgift. I kommentarerna 
till Kommunallagen följer att syftet med beredningen till fullmäktige är att ge ett tillförlitligt och 
allsidigt belyst underlag för besluten. 

God ekonomisk hushållning
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål 
för god ekonomisk hushållning enligt 5 § 8 kapitlet  Kommunallagen, och sedan 1 januari 2013 
enligt 1 § 8 kapitlet Kommunallagen föreligger krav på att ”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning för kommunen.8 

Delårsrapport
I nionde kapitel, Kommunala redovisningslagens fastslås att kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets 
början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens 
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysningar ska då lämnas om 
sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning, och 
händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden.9

Årsredovisning
I Lag om kommunal redovisning finns reglerat om årsredovisningen som kommunen ska upprätta. 
Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I en kommun ska årsredovisningen tas fram av 
Kommunstyrelsen.10 Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna 
enligt 5§ 8 kap. andra stycket Kommunallagen (1991:900) har uppnåtts och följts.11

8  Kommunallag (1991:900)
9  Lag (1997:614) om kommunal redovisning, kap 9
10  Lag (1997:614) om kommunal redovisning, kap 3
11  Lag (1997:614) om kommunal redovisning, 5§ 4 kap.
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3 Borås Stads budgetarbete
3.1 Budgetprocess 
I figur 1 beskrivs tidslinjen för budgetprocessen med beslutstillfällen. 

Figur 1 Den formella budgetprocessen för budgetår 2017
I granskningen konstateras att det saknas en samlad, detaljerad beskrivning av budgetprocessen. 
Det finns olika beskrivningar av budget och budgetprocess i flera dokument. 

Borås Stad upprättade Regler och principer för ekonomistyrning år 200212 Därutöver finns 
budgetprocessen beskriven i Borås Stads Styr- och ledningssystem från år 2014. Dessa dokument 
beskriver inte den faktiska budgetprocessen i Borås Stad.

Budgetchefen leder arbetet med att ta fram underlag till budget genom att fastställa ramfördelningen 
och föreslå Kommunstyrelsen budgetramar för nämnderna.  Borås Stad har sedan många år en 
resursfördelningsmodell, främst för att sätta budgetramar för stadsdelarna (och de tidigare 
kommundelarna). Till budget 2017 har Borås Stad använt sig av ramuppräkning som baseras på 
tidigare års budget med uppräkning för löner, övriga kostnader och volym i förekommande fall. 

12  Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18
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Året innan budgeten beslutas utges Ekonomiska ramar från Kommunstyrelsen i juni månad.13 De 
ekonomiska ramarna beskriver följande moment; Borås Stads planeringsmodell, Den ekonomiska 
utvecklingen för Borås, Finansiella mål, Budgetförutsättningar tre år framåt ur ett makroperspektiv, 
Ramuppräkning, Borås Stads vision 2025 och indikatorer samt Budgetförslagens utformning. Därefter 
gör nämnderna den s.k. Budget 1 som ska beslutas av Kommunstyrelsen senast i slutet av augusti.14 

Den nämndbehandlade budgeten ska inlämnas till Kommunstyrelsen (augusti), när beslut ska tas 
i Kommunstyrelsen (oktober) och Kommunfullmäktige (november). Därutöver kommer i oktober 
månad en tidsplan med tider för årsredovisning, budgetuppföljning och nästkommande års budget.15 

Därefter upprättar nämnderna Budget 2 som skickas till Kommunstyrelsen i början av januari. 
Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om Nämndbudget i januari-mars månad innevarande budgetår. 
De intervjuade uppfattar Nämndbudgethandlingen som den slutliga årsbudgeten för nämnden.

Budgetåret avslutas med att årsredovisning lämnas in från nämnderna som utgör underlag till Borås 
Stads årsredovisning. 

Kommunstyrelsen anser att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett tillräckligt 
underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten. I Borås Stad har Kommunstyrelsen 
sedan länge argumenterat för det – relativt många andra kommuner - sena budgetbeslutet genom 
att framhålla att ”I en tid med snabba och dramatiska förändringar i ekonomin så kan det vara 
vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir inaktuell från start och 
omarbetningar krävs...”.16

De intervjuade uppger att den formella regleringen av budgetprocessen i första hand är känd genom 
de budgetförutsättningar som ges av ekonomiska ramar och tidsplan. I övrigt är kunskapen om 
styrdokumenten begränsad. 

De intervjuade identifierar brister när det gäller budgetprocessens tidsramar. Processen uppfattas 
som utdragen med sent beslut, och de intervjuade har svårt att förstå varför det inte kan tas ett 
tidigare budgetbeslut i Borås när det är möjligt i andra kommuner (bilaga 2). Sena beslut försvårar 
nämndernas planering, och intervjuade vid förvaltningarna ifrågasätter varför det behövs budget 1 
och 2, liksom att Kommunstyrelsen förändrar budgeten efter det att den har beslutats av fullmäktige. 

3.2 Mål och uppdrag
Kommunfullmäktige fastställer i budgeten indikatorer och uppdrag som har betydelse för att nå de sju 
strategiska målområdena i Vision 2025; Människor möts i Borås, Vi tar gemensamt ansvar för barn 
och unga, Företagandet växer genom samverkan, Livskraftig stadskärna, Medborgares initiativkraft 
gör landsbygden levande, Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, Ekologisk hållbarhet 
lokalt och globalt 17. I styrdokumentet uppges bl.a. att de mål som sätts ska vara SMARTA, dvs 
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Aktivitetsskapande.18 Målens indikatorer 
uppgår för år 2017 till 40. 19

13  Ekonomiska ramar 2017, fastställt av Kommunstyrelsen, 2016-06-15
14  Ibid
15  Tider för Årsredovisning 2016, Budgetuppföljning 2017 och Budget 2018, 2016-10-19 
16  Ekonomiska ramar 2017, fastställt av Kommunstyrelsen, 2016-06-15
17  Ibid
18  Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid 6
19  Budget 2017, sid 12-19
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Nämnderna ska kontinuerligt redovisa till Kommunfullmäktige i vilken grad målen för indikatorerna 
uppnåtts och uppdragen utförts.20  Totalt finns det 97 uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige, 
varav 73 uppdrag tillkommit år 2017.21 

Uppdrag som inte ingår i budgeten och motioner tilldelas inga resurser och aktuella nämnder 
informeras inte heller, enligt intervjuade. Dessa uppdrag är inte tidssatta och nämnden måste tolka 
fullmäktiges beslut om uppdraget enligt intervjuade.

Borås Stad skriver i sin budget att årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning och 
analys av måluppfyllelsen, och att det är av stor vikt att måluppfyllelse diskuteras löpande under 
verksamhetsåret och inte enbart blir en punkt i en årsredovisning. Utfallet för verksamhetsmålen 
ska ingå både i löpande månadsuppföljningar och i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om 
en indikator (t ex betygsstatistik i grundskolan) finns tillgängliga ska de redovisas och analyseras i 
uppföljningsrapporterna i Stratsys.22

Intervjuade framhåller att verksamhetsmålen i budgeten är för många och att de inte alltid är 
relevanta för verksamheten. De kan också vara orealistiska och motsägelsefulla. De intervjuade menar 
samtidigt att utvecklingen har varit positiv det senaste året när det gäller dialogen om målen. Den 
positiva utvecklingen gäller även enligt intervjuade till viss del uppdragen som uppfattas i högre grad 
blivit mätbara, samtidigt som det förekommer otydligheter kring vem som har ansvar för uppdrag. 

3.3 Kommunstyrelsens beredning 
Syftet med Kommunstyrelsens beredning till fullmäktige är att ge ett tillförlitligt och allsidigt belyst 
underlag för besluten. Kommunstyrelsens beredning av budgeten genomförs av Stadsledningskansliet 
med budgetchefen som ansvarig. 

De intervjuade framhåller att ett problem är att nämndernas budgetförslag i Kommunstyrelsens 
beredning förändras på ett sätt som medför att fullmäktige inte får rätt bild av nämndens förslag. 

3.4 Budgetjusteringar och hantering av avvikelser
Granskningen visar att budgetförändringar och justeringar kan ske under och efter budgetåret som 
äskanden, ianspråktaganden av buffert, ianspråktagande av ackumulerade resultat och avskrivning 
av negativa resultat. En del av dessa justeringar sker utan politiska beslut och saknar dokumenterade 
regler/riktlinjer; nämnder har under 2017 fått ändrad årsbudget utan att beslut tagits i Kommunstyrelsen 
eller Kommunfullmäktige (bilaga 1).

Ackumulerade resultat innefattar såväl över- som underskott för nämnden. Det budgeterade 
resultatet är i normalfallet noll, dvs. budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar 
nettokostnaderna. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i 
budgeten finansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från 
tidigare år. 23 Nämnderna har ansvar för verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat över tiden och 
inte enbart för innevarande budgetår. Underskott kan arbetas bort över en längre period. Beslut om 
fördelning av underskottstäckning fattas av fullmäktige i årsbudgeten eller av Kommunstyrelsen. 
24 Det framkommer i granskningen att de ackumulerade resultaten för nämnderna redovisas inte i 
ekonomisystemet, utan enbart i sidoordnad redovisning. 

20  Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid 11
21  Ibid
22  Budget 2017, sid 9
23  Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18
24  Ibid
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Över-/underskott har hanterats på olika sätt. Årsredovisning 2016 har en driftredovisning där de 
ackumulerade över-/underskotten finns uppräknade. Exempelvis har Arbetslivsnämndens överskott 
eliminerats i årsredovisningen, utan direkt förklaring till beslutsförslaget i Kommunfullmäktige. 
Över-/underskott för Stadsdelsnämnderna har eliminerats i samband med omorganisationen som 
skedde den 1/1 2017, vilket förklaras i årsredovisning 2016.25

Årsredovisning 2016 föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ska besluta om att resultatet 
för den kommungemensamma verksamheten regleras i bokslutet, d v s avskrivs. Övriga nämnders 
ramar som avskrivs i budgeten är Valnämnden, Fritids- och folkhälsonämndens föreningsbidragsram, 
Tekniska nämndens persontransportsram, Arbetslivsnämnden samt Stadsdelsnämnderna (som i 
omorganisationen övergår till facknämnder).26

I årsredovisning 2016 är buffert upprättad för de flesta nämnder och budgetramar, men för andra 
(exempelvis Kommunstyrelsen, gemensamma verksamhetsramar) är det inte upprättade. Vissa 
nämnder har inte avsatt 1 %, såsom budgeten föreskriver, och andra har lagt in delar av den direkt 
i redovisningen. Servicenämnden har en negativ budgettilldelning, d v s ett resultatkrav på 5 000 
tkr, och därmed ingen buffert fastställd.27

Enligt intervjuade förekommer äskanden, men detta är inte reglerat i Borås Stads styrdokument. 
Några nämnder gör äskanden i budget, men flertalet av de intervjuade uppfattar att detta egentligen 
är felaktigt. I den budget som behandlas av Kommunstyrelse och fullmäktige har de som skrivit 
med äskanden i nämndens budget fått delar av dessa strukna. Likaså har vissa investeringar 
strukits till hälften. Äskanden förekommer därutöver i årsredovisningen. 

Intervjuade framhåller att hanteringen av budgetförändringar av olika slag skapar en osäkerhet 
om vilka budgetrestriktioner som egentligen gäller. Det är också otydligt om det ska genomföras 
konsekvensbeskrivningar och omvärldsanalyser i budgetförslaget från nämnden.

3.5 Uppföljning
Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god 
kontroll på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade 
ramar. Rapportkravet medför att ansvariga nämnder måste följa upp budgeten och därmed styra 
mot de uppsatta målen.28  Utöver den formella uppföljningen har Kommunstyrelsen en informell 
uppföljning i den löpande kontakten med nämnderna.  

Den formella uppföljningen för kommunkoncernen omfattar:

• Tertialuppföljning 1 per den 30 april, delårsrapport per den 31 augusti

• Årsredovisning

• Månadsrapporter

• Finansrapporter

Budgeten införs i ekonomisystemet under januari-februari månad. Budgetuppföljning sker i den 
formella styrmodellen genom månadsuppföljning betecknad som 10-dagars (publicering på den 
10:e dagen efter månadens slut) under månaderna februari, mars, maj, juli, september, oktober 

25  Årsredovisning 2016, sid 60
26  Årsredovisning 2016, sid 111-150
27  Ibid
28  Brorström, Lindvall, Solli, 2007, sid.
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och november. 10-dagarsuppföljningen skickas till Stadsledningskansliet. Därutöver sker de två 
tertialuppföljningarna som även beslutas om i Kommunstyrelsen. Den andra tertialuppföljningen 
är även delårsbokslutet som beslutas i Kommunfullmäktige i november månad. I april månad året 
efter budgetåret tas därefter Borås Stads årsredovisning.29 

De intervjuade påpekar att 10-dagarsuppföljningen inte räcker till, då nämnden vill ha en mer 
fyllig rapport. Chefer för ekonomifunktioner får därmed genomföra två olika uppföljningar. 

3.6 Övriga inslag i budgetprocessen
Kommunstyrelsen har regelbundna PLanerings- och UPPföljningssamtal (PLUPP-samtal) med nämnderna 
och styrelserna. Syftet med dessa samtal är att genom analys av ekonomin och måluppfyllelsen få en 
fördjupad bild av nämndernas och styrelsernas verksamheter i budget- och årsredovisningsprocesserna. 
I dessa samtal medverkar de programansvariga kommunalråden, nämndernas/styrelsernas presidium, 
förvaltningschef/vd samt tjänstemän från Stadsledningskansliet.30  Vid mötena förs informella 
mötesanteckningar.

Planerings- och uppföljningssamtal där tjänstemän från Stadsledningskansliet och respektive 
förvaltningschef deltar, TjänstemannaUPPföljning genomförs. Dessa samtal kan hållas i samband 
med budget eller årsredovisning, eller när det finns särskild anledning.31 

De intervjuade påpekar att PLUPP-samtalen har utvecklats till en plattform för dialog med 
kommunalråden och senaste året inbegriper även verksamhets- och kvalitetsfrågor. De intervjuade 
poängterar att PLUPP-samtalen borde vara mer framåtsyftande och strategiska och mindre av 
uppföljning och detaljstyrning. Samtalen är informella och inga protokollförda anteckningar förs.

29  Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
30  Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid. 16
31  Ibid



11

Rapport Budgetprocessen

4 Stadsrevisionens bedömning
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet i Borås Stad. Hanteringen av 
budgetprocessen är avgörande för budgetbeslutets styrande effekter. 

Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett flertal uppdrag som inte är beredda av 
Kommunstyrelsen, vilket Stadsrevisionen bedömer som ett avsteg från beredningsplikten. Uppdragen 
innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder som inte utretts i förslagen. 

Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av budgetförutsättningar och ramtilldelning 
är bristfällig. Nämnderna förser Kommunstyrelsen med budgetunderlag. Vid Kommunstyrelsens 
beredning görs förändringar av nämndernas förslag som medför att budgetförslaget som läggs fram 
för beslut i fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga förslag. Stadsrevisionen bedömer det 
som väsentligt att en sammanfattning av respektive nämnds budgetförslag oförändrat biläggs det 
slutgiltiga budgetförslaget som tas upp i fullmäktige.  

I rapporten konstateras att budgetbeslutet tas sent på året (november) vilket försvårar planeringssituationen 
för nämnderna. Kommunstyrelsens argument för ordningen är att man kan ta hänsyn till ”dramatiska 
förändringar” och säkerställer att plan och verklighet sammanfaller. I granskningen kan konstateras 
att andra kommuner och regioner/landsting tar budgetbesluten tidigare (i vissa fall före sommaren, 
se bilaga 2). Det är inte troligt att andra kommuner har annorlunda planeringsförutsättningar än 
Borås Stad, och det är mycket som talar för att kommunernas budgetering från år till år till allra 
största delen är förutsägbar och medger tidiga budgetbeslut. Stadsrevisionens bedömning är därför 
att budgetprocessen bör utvecklas så att budgetbeslutet kan tas före sommaren.    

I granskningen konstateras att det ursprungliga budgetbeslutet delvis sätts ur spel på olika sätt genom 
tilläggsbeslut och efterjusteringar och genom informell hantering; äskanden, budgetförändringar 
under budgetåret, inkonsekventa förändringar av ackumulerade resultat, osv. Konsekvenserna av 
detta är otydliga spelregler för nämnderna. Stadsrevisionen bedömer att dessa förhållanden medför 
att budgetens långsiktigt styrande effekt begränsas. Stadsrevisionens bedömning är med dessa 
utgångspunkter att Kommunstyrelsen behöver utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och 
dokumenterad budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna. 

________________________________
Ola Sabel
Revisionschef
Certifierad kommunal revisor

________________________________
Anna Sandström 
Granskningsledare
Certifierad kommunal revisor 
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5 Källförteckning 
Lagar och förordningar

Kommunallag (1991:900)

Lag (1997:614) om kommunal redovisning

Styrdokument Borås Stad

Borås Stad: Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18

Borås Stad: Styr- och ledningssystem, reviderat 2014-01-16

Borås Stad: Budget 2017, 2016-11-24

Borås Stad: Årsredovisning 2016, 2017-04-20

Borås Stad: Ekonomiska ramar, 2016-06-20

Borås Stad: Tider för Årsredovisning 2016, Budgetuppföljning 2017 och Budget 2018, 2016-10-19

Övrigt

Brorström, Haglund, Solli (2014), ”Förvaltningsekonomi”

Brorström, Lindvall, Solli (2007), ”Vetenskap för profession”

SKL (Sveriges kommuner och landsting): ”Hushållning i lagens namn” (2005)

EY, ”Kalmar kommun, Granskning av budgetprocessen”, 2016-11-28

Deloitte, ”Revisionsrapport budgetprocessen Ragunda kommun”, 2013

KPMG, ”Kristinehamns kommun – Granskning av budgetprocessen”, 2015

KPMG, ”Region Skåne Granskning av budgetprocessen, Revisionsrapport”, 17 november 2016

Göteborgs Stad, ”Regler för budget och uppföljning i stadens nämnder och bolag”, GKH 2013:167

Källor – Internet:
SKL har en redovisningsenhet som hanterar redovisningsfrågor, bl a god redovisningssed: 
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning.1866.html 

http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-
uppfoljning/planering/

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning.1866.html
http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/
http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/
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Intervjuade befattningar 

Förvaltningar
Intervju med chef för ekonomifunktion 1 2017-08-17

Intervju med chef för ekonomifunktion 2 2017-09-07

Intervju med chef för ekonomifunktion 3 2017-09-11

Intervju med chef för ekonomifunktion 4 2017-09-25

Intervju med förvaltningschef 1 2017-08-10

Intervju med förvaltningschef 2 2017-08-22

Intervju med förvaltningschef 3 2017-08-31

Intervju med förvaltningschef 4 2017-09-08

Intervju med förvaltningschef 5 2017-09-25

Intervju med förvaltningschef 6 2017-10-04

Stadsledningskansliet
Intervju med Kvalitet & Utveckling  2017-09-20 

Intervju med ekonomistyrning 1 2017-09-21

Intervju med ekonomistyrning 2 2017-10-05

Telefonintervju med tjänsteman 1 2017-10-25

Telefonintervju med tjänsteman 2 2017-11-01
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Bilaga 1 Kompensationer under budgetåret 2016

ÅR 2016 Kompensationer Beslutat i KS & KF
Belopp avskrivna 

(tkr)

Kommunstyrelsen Innovationsplattform Vinnova 60

Lokalförsörjningsnämnden Utebliven intäkt internhyressystemet 4 037

Lokalförsörjningsnämnden Övrig verksamhetsram 2 557

Fritids- och Folkhälsonämnden Lägre intäkter renovering Stadsparksbadet 2 051

Samhällsbyggnadsnämnden Innovationsplattform Vinnova -60

Tekniska nämnden Investeringar i statliga anläggningar 2 000

Upphandlingsverksamheten -310

Miljö- och konsumentnämnden Orangeriet 693

Kulturnämnden Skulpturbiennal, utställningar mm 3 785

Sociala omsorgsnämnden Verksamhet IFO vuxen som flyttas 3 866

Antal:          10 st Summa: 18 679

Tabell 1 Kompensation till nämnderna i årsredovisningen 32

Formella budgetförändringar
Borås Stad har genomfört några större budgetförändringar till nämnderna under budgetår 2016:

•	 Statsbidrag gällande flyktingsituationen, Utbildningsnämnden (23 800 tkr), Kommunstyrelsen 
(5 000)33

•	 Tillfälligt generellt statsbidrag för ökade kostnader för flyktingar, 81 000 tkr. Cirka hälften 
fördelas ut till förvaltningarna som berörs genom Stadsdelsnämnd Norr34

•	 Särskilda satsningar löneavtalet 2016, 16 000 tkr, som fördelas till Stadsdelsnämnderna, 
Utbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden samt Kulturnämnden35

Budgetförändringar utan beslut
Under redovisningsåret 2016 har tre nämnder (Kommunstyrelsen, Kulturnämnden samt Fritids- 
och Folkhälsonämnden) fått ändrad årsbudget, utan att beslut tagits i Kommunstyrelsen eller 
Kommunfullmäktige.

32  Årsredovisning 2016, sid 111-150
33  KF, 20160317, Diarienr 2016/KS0189
34  KS, 20160620, Diarienr 2016/KS0069
35  KS, 20160620, Diarienr 2016/KS0070
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Budgetförändringar i årsredovisning för år 2016
Under år 2016 har följande förändringar föreslagits från Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige 
att besluta36:

•	 Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 70 342 000 kr överförs från 
tidigare år37

•	 Beslutat i apri l 2017 enl igt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet 
DRIFTREDOVISNING38

I Driftredovisningen konstateras att den budget som Kommunfullmäktige fastställde för 2016 
uppgick till sammanlagt 5 566,2 mnkr ”därefter har tilläggsanslag beviljats med 74,0 mnkr”. Hur 
dessa tilläggsanslag har beslutats står inte att finna i årsredovisningsdokumentet. 

Ett tiotal nämnder omfattades av tilläggsanslag år 2016, summorna uppgick till dryga 18 miljoner 
kronor, för detaljinformation se tabell ovan.

Av Kommunstyrelsen beslutade projekt
Projekten finns inte rapporterade till Kommunfullmäktige enligt protokoll.

År 2016
Det som inte kan hittas i handlingar och protokoll är projektet om Lokal utveckling (summa 1 828 
tkr). Avsatta medel som fördelats ut till KS i takt med att beslut tas om bidrag till olika föreningar.

Följande projekt har vi kunnat identifiera i Kommunstyrelsens handlingar: 

•	 Medlemskap i ACTE 1 000 tkr. Beslut har tagits i KS med avsättning till Näringslivsenheten 
på KS39

•	 Licenser nya IT-plattformen - 12 333 tkr. Medlen har varit avsatta centralt men lagts ut 
till KS efter verkliga kostnader40

•	 Broddar till pensionärer -1 570 tkr. 41Centralt avsatta medel som utfördelats till Fritid- och 
folkhälsa som ett socialt investeringsprojekt42

•	 Modersmålsundervisning, Centralt avsatta medel som utfördelats till Utbildningsnämnden 
som ett socialt investeringsprojekt43

•	 Kompensation för investeringsbidrag som inte kommit nämnden tillgodo 120 tkr till 
Kulturnämnden. Beslut i nämndbudget 201644 

36  Årsredovisning 2016
37  Årsredovisning 2016, sid 60
38  Ibid
39  Diarienr 2016/KS0514
40  Årsredovisning 2016, sid 115
41  Årsredovisning 2016
42  Diarienr 2015/KS0472
43  Årsredovisning 2016 sid 130
44  Budget 2016
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Bilaga 2 
Exempel från andra kommuner och regioner

Kommunerna och landstingen/regionerna arbetar på olika sätt med budget. Nedan finns några 
exempel som är beskrivna på respektive kommuns/regions hemsida eller i revisionsrapporter. 

Göteborg Stad
Göteborg tar sin budget i mitten av juni månad. 
Budgetarbetet i Göteborgs Stad är reglerat i dokumentet ”Regler för budget och uppföljning i stadens 
nämnder och bolag”.45 

Helsingborg Stad
Budgetarbetet beskrivs ingående på hemsidan. 
Planeringen i koncernen börjar med en omvärldsanalys för att uppmärksamma pågående trender 
som kan påverka Helsingborgs utveckling på kort och lång sikt. Nämnder och bolag använder sedan 
analysen för vidare dialog inom verksamheten. I februari beslutar Kommunstyrelsen om stadens 
övergripande planeringsanvisningar för mål och ekonomi. 46

I april månad bjuder Kommunstyrelsens ordförande in majoritetsberedningen och nämndernas 
ordförande från majoriteten till en övergripande dialog kring omvärld, mål och ekonomi. Utifrån 
detta kunskapsperspektiv arbetar kommunstyrelsen sedan fram ett förslag för mål och ekonomi 
(budget) för hela staden. I juni beslutar Kommunfullmäktige om mål och ekonomisk tilldelning 
för hela staden och stadens nämnder. 47

I november/december beslutar nämnderna om internbudget och hur målen ska mätas. I januari 
fattar Kommunfullmäktige det definitiva beslutet om mätbara mål för staden och nämnderna samt 
eventuella justeringar av ekonomisk tilldelning.48

Kalmar kommun 
Budgetarbetet inleds redan i årsredovisningen, som innehåller ett framtidsavsnitt där verksamhets- och 
volymförändringar beskrivs. Detta är ett äskande inför kommande års budget. Kommunfullmäktige 
fastställer budget för kommande år i juni månad. Detta har då föregåtts av informationsmöten, 
budgetberedning, beslut i Kommunstyrelsen tidigare under juni månad. I förekommande fall tas 
en tilläggsbudget under november/december, t ex gällande särskilda satsningar.49

Andra kommuner
I flera andra kommuner tas budgeten innan sommaren.50 I samtliga kommuner fastställer 
Kommunfullmäktige budget samt eventuella tillägg till budget.

45  GKH 2013:167
46  http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/ 
47  Ibid
48  Ibid
49  EY, ”Kalmar kommun, Granskning av budgetprocessen”, 2016-11-28
50  Deloitte, ”Revisionsrapport budgetprocessen Ragunda kommun”, 2013, KPMG, ”Kristinehamns kommun – 

Granskning av budgetprocessen”, 2015

http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/
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Region Skåne
Budgetprocessen inleds med omvärldsanalys i regionstyrelsens arbetsutskott i mars månad för 
kommande budgetår. I april månad behandlas koncernstabens långtidsberäkningar som underlag för 
en långsiktig planering. Budgetdirektiven beslutas i juni månad av regionstyrelsen. Budgetdirektiven 
innehåller förutom ekonomiska förutsättningar även strategikarta med vision, verksamhetsidé, mål 
och måltal. I augusti månad inkommer nämnder och bolag med sina yttranden över budgetdirektiven 
och i oktober månad tar regionfullmäktige beslut om Region Skånes budget med verksamhetsplan 
för de två kommande åren. Internbudget för nämnderna tas under november-december.51

51  KPMG, ”Region Skåne Granskning av budgetprocessen, Revisionsrapport”, 17 november 2016
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Borås Stads budgetprocess
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet 
i Borås Stad. Hanteringen av budgetprocessen är avgörande för 
budgetbeslutets styrande effekter. Mot denna bakgrund har 
Stadsrevisionen granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig 
budgetprocess.

Bedömningar
Den sammantagna bedömningen är att budgetprocessen inte 
är ändamålsenlig.

Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett 
flertal uppdrag som inte är beredda av Kommunstyrelsen, vilket 
Stadsrevisionen bedömer som ett avsteg från beredningsplikten. 
Uppdragen innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder 
som inte utretts i förslagen.

Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av 
budgetförutsättningar och ramtilldelning är bristfällig. Vid 
Kommunstyrelsens beredning görs förändringar av nämndernas 
förslag som medför att budgetförslaget som läggs fram för 
beslut i fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga 
förslag. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att en 
sammanfattning av respektive nämnds budgetförslag oförändrat 
biläggs det slutgiltiga budgetförslaget som tas upp i fullmäktige.  

I rapporten konstateras att budgetbeslutet tas sent på året 
(november) vilket försvårar planeringssituationen för nämnderna. 
Kommunstyrelsens argument för ordningen är att man kan ta 
hänsyn till ”dramatiska förändringar” och säkerställer att plan 
och verklighet sammanfaller. I granskningen kan vi konstatera 
att andra kommuner och regioner/landsting tar budgetbesluten 
tidigare. Det är inte troligt att andra kommuner har annorlunda 
planerings-förutsättningar än Borås Stad, och det är mycket som 
talar för att kommunernas budgetering från år till år till allra 
största delen är förutsägbar och medger tidiga budgetbeslut. 
Vår bedömning är därför att budgetprocessen bör utvecklas 
så att budgetbeslutet kan tas före sommaren.    

I granskningen konstateras att det ursprungliga budgetbeslutet 
delvis sätts ur spel på olika sätt genom tilläggsbeslut och 
efterjusteringar och genom informell hantering; äskanden, 
budgetförändringar under budgetåret, inkonsekventa 
förändringar av ackumulerade resultat, osv. Konsekvenserna 
av detta är otydliga spelregler för nämnderna. Stadsrevisionen 
bedömer att dessa förhållanden medför att budgetens långsiktigt 
styrande effekt begränsas. 

Vår sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen behöver 
utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad 
budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med 
nämnderna.
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Månadsrapport mars 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2018.         

Sammanfattning  

Månadsrapporten avser perioden januari-mars 2018. Förskolenämnden 

redovisar ett resultat på -30 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen 

för helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

En medborgardialog har genomförts på Almåsgymnasiet. Ytterligare en finns 

planerad under våren. 

Antal barn per årsarbetare låg i mars på 5,4 barn per årsarbetare.                

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -30 tkr i förhållande till periodens 

budget. Kostnaderna för köpta platser och IT översteg under perioden de 

budgeterade kostnaderna. Antalet barn i fristående förskolor var drygt 20 fler 

under första kvartalet 2018 jämfört med samma period förra året. Fristående 

pedagogisk omsorg ökade med 10 platser jämfört med motsvarande period 

förra året. Förvaltningen kommer noga följa utvecklingen av köpta platser. IT-

kostnaderna har ökat kraftigt. En kompensation i form av ramtillskott kommer 

att ske, preliminärt i tertial 1. Medel finns tillgängliga centralt i staden för detta. 

Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget.  

Den 21 mars genomfördes en medborgardialog på Almåsgymnasiet. Politiker 

från nämnden träffade elever på Barn- och fritidsprogrammet. Ytterligare en 

medborgardialog med koppling till kompetensförsörjningsplanen kommer att 

genomföras under våren. Den kommer att hållas på Högskolan i Borås.  

I mars månad var 6 078 barn inskrivna i våra förskolor. Barn per årsarbetare låg 

i mars på 5,4. Under mars placerades 86 nya barn i våra förskolor och 39 barn 

under ett års ålder var placerade i våra förskolor. 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-04-19.  
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1  Inledning 

Det övergripande målet i den utvecklingsplan som arbetats fram för förvaltningen är att utveckla 
kvaliteten på undervisningen i förskolan och därmed skapa en mer likvärdig förskola för alla barn i 
Borås stad. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett fokusområde under våren 2018 och kommer till exempel att 
vara ett återkommande inslag på förskoleledningarna, där ledningsgrupp och förskolechefer samlas en 
gång per månad. Även vid de månatliga kvalitetsdialogerna mellan verksamhetschef och förskolechefer, 
individuellt eller i grupp, kommer detta område att följas upp, i syfte att utveckla ledarskapet och stödja 
i den pågående utvecklingsprocessen. Under kvalitetsdialogerna i februari lyftes särskilt område digital 
kompetens och i mars område NO-teknik. Målet är att alla förskolor ska ha en av verksamhetschef 
beslutad verksamhetsplan före sommaren. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på -30 tkr i förhållande till periodens budget. Prognosen för 
helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

  

  

2  Omvärldsanalys 

Det första spadtaget har tagits för en ny förskola på Hässleholmen. 

Ansökan har skickats in avseende statsbidrag för minskade barngrupper 18/19. Besked kring beslut 
väntas senare i vår. 

  

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

1 4 4 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Den 21 mars genomfördes en medborgardialog på Almåsgymnasiet. Politiker från nämnden träffade 
elever på Barn- och fritidsprogrammet. Ytterligare en medborgardialog med koppling till 
kompetensförsörjningsplanen kommer att genomföras under våren. Den kommer att hållas på 
Högskolan i Borås. Där kommer representanter från nämnden att träffa studenter på 
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Förskollärarprogrammet, i syfte att bland annat undersöka hur de ser på en attraktiv arbetsgivare och 
för att fånga in synpunkter från de som varit på sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning).  

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Plats på förskola på 
önskat placeringsdatum, 
andel barn (%) 

 97 98 

Andel föräldrar som 
känner sig trygga när de 
lämnar sitt barn på 
förskolan, %. 

 100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

Under rubriken "Placeringar och väntetid" presenteras utfall per månad för denna indikator. Till 
Kommunstyrelsen följs den upp i samband med årsredovisningen.  

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 

Uftall för denna indikator presenteras i tertial 2-rapporten. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda behovet av en 
förskola på Viared. 

 
Genomfört 

Uppdraget slutfört. 

Förskolenämnden får i uppdrag att se till att 
fördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare ligger på 70 respektive 30 
procent och i övrigt att all personal har 
relevant utbildning. 

 Ej 
genomfört 

Uppdrag budget 2017. 

Förskolenämnden får i uppdrag att i 
samverkan med Lokalförsörjningsnämnden 
ytterligare undersöka möjligheterna att få till 
fler förskoleplatser genom att förhyra 
förskolelokaler. 

 
Genomfört 

Uppdraget slutfört. 

De nämnder som berörs av barns och 
ungas utbildning ska under 
grundskolenämndens ledning samverka för 
att erbjuda elever med AST 
sammanhängande stöd under utbildningen 
– en röd tråd – genom hela skolsystemet. 

 
Genomfört 

Uppdraget slutfört. 
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Uppdrag Status Kommentar 

Förskolenämnden ska utreda införande av 
ett kreativt återanvändningscenter, där barn 
erbjuds möjlighet att arbeta kreativt med 
spill- och restmaterial från till exempel 
lokala företag. Arbetslivsnämnden kan vara 
en naturlig part att samarbeta med. 

 Uppdraget gällande att utreda möjligheten 
att införa ett kreativt återanvändningscenter 
kommer att påbörjas under våren.  

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Andel ekologiska 
och/eller 
närproducerade 
livsmedel, %. 

 50 65 

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. 

Statistik för denna indikator tas fram vid tre tillfällen per år och presenteras i tertialuppföljningarna. 

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 
Genomfört 

Uppdraget slutfört. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

 7,5 6 

Arbetad tid för 
timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

 60 50 

Hälsa – friska 
medarbetare under ett 
år i % av andel 
anställda. 

 25 30 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Utfall presenteras vid tertialuppföljningarna. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Utfall presenteras vid tertialuppföljningarna. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Utfall presenteras vid tertialuppföljningarna. 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2018 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Utfallet för jan-mars 
är 0. 
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4 Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 1 857 1 875 -18 7 500 7 500 0 

Statsbidrag 22 384 20 862 1 522 74 971 76 471 1 500 

Övrigt 15 251 14 090 1 161 57 791 58 492 701 

Summa intäkter 39 492 36 827 2 665 140 262 142 463 2 201 

       

Personal -148 502 -150 005 1 503 -609 975 -609 376 599 

Kost -14 927 -14 917 -10 -59 668 -59 668 0 

Lokalvård -6 338 -6 241 -97 -24 965 -25 065 -100 

Lokaler -20 698 -20 368 -330 -82 270 -82 570 -300 

Köpta platser -16 150 -13 967 -2 183 -52 400 -54 100 -1 700 

Övrigt -9 085 -7 507 -1 578 -29 234 -37 034 -7 800 

Summa kostnader -215 700 -213 005 -2 695 -858 512 -867 813 -9 301 

       

Buffert    -7 100   

Nettokostnad -176 208 -176 178 -30 -725 350 -725 350 0 

Nämndbidrag 176 178 176 178  725 350 725 350  

Resultat efter 
nämndbidrag 

-30 0  0 0  

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Antalet inskrivna barn i våra förskolor har under årets tre första månader varit ca 140 eller 2,4 % fler än 
motsvarande månader förra året. Volymtimmarna har ökat med 4 % för motsvarande månader mellan 
åren. Antalet barn som vistats 15 timmar i förskolorna har kraftigt ökat, ca 17 % jämfört med samma 
månader 2017. Det blir av stor vikt att följa utvecklingen varje månad. Förskolenämndens ram inför 
2018 räknades upp med 0,9 % avseende volymer. 

Antalet barn i fristående förskolor var drygt 20 fler under första kvartalet 2018 jämfört med samma 
period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 10 platser eller närmare 40 % jämfört 
med motsvarande period förra året. Detta har resulterat i att kostnaderna för köpta platser är 
ca 1 800 tkr eller 12,7 % högre under januari-mars 2018 jämfört med motsvarande period förra året. 
Förvaltningen kommer noga följa utvecklingen av köpta platser. 

IT-kostnaderna har ökat kraftigt och är ca 470 tkr eller 37 %  högre under första kvartalet 2018 jämfört 
med motsvarande period förra året.. Den stora prisökningen beror på införandet av en ny IT-plattform 
i Borås Stad. En kompensation i form av ramtillskott kommer att ske, preliminärt i tertial 1. Medel 
finns tillgängliga centralt i staden för detta. 
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4.3 Verksamhet 2018 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 1 0 1 0 1 1 

Kostnad -2 653 -2 986 333 -11 990 -11 891 100 

Nettokostnad -2 652 -2 986 334 -11 990 -11 890 100 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -578 -638 60 -2 552 -2 552 0 

Nettokostnad -578 -638 60 -2 552 -2 552 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 39 364 36 712 2 652 139 805 142 005 2 200 

Kostnad -210 382 -207 258 -3 126 -835 374 -837 674 -2 300 

Nettokostnad -171 018 -170 546 -472 -695 569 -695 669 -100 

Öppen förskola       

Intäkt 9 15 -6 60 60 0 

Kostnad -796 -817 20 -3 322 -3 322 0 

Nettokostnad -787 -802 15 -3 262 -3 262 0 

Familjecentraler       

Intäkt 117 100 17 397 397 0 

Kostnad -1 289 -1 305 15 -5 274 -5 274 0 

Nettokostnad -1 172 -1 205 33 -4 877 -4 877 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 -7 100 -7 100 0 

Nettokostnad 0 0 0 -7 100 -7 100 0 

Totalt       

Intäkt 39 491 36 827 2 664 140 262 142 463 2 201 

Kostnad -215 698 -213 004 -2 694 -865 612 -867 813 -2 201 

Nettokostnad -176 207 -176 177 -30 -725 350 -725 350 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förvaltningen visar ett resultat efter mars månad på -30 tkr i förhållande till periodens budget. 
Kostnader för köpta platser och IT har under perioden överstigit budgeterade kostnader. Förvaltningen 
prognostiserar i nuläget ett resultat enligt årsbudget. 

Större avvikelser mot periodiserad budget: 

Central administration har en budgetavvikelse för perioden på 334 tkr. Avvikelsen beror på att tjänster 
inom central administration inte ersätts vid kortare frånvaro, men även på att kurser och konferenser 
inte genomförts ännu. 
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Förskoleverksamheten har en budgetavvikelse för perioden på -472 tkr. Kostnader för köpta platser 
och IT har under perioden överstigit budgeterade kostnader. Förvaltningen kommer noga följa 
utvecklingen av köpta platser. En kompensation i form av ramtillskott för de ökade IT-kostnaderna 
kommer att ske, preliminärt i tertial 1. Medel finns tillgängliga centralt i staden för detta. 

Buffert: 

Nämndens buffert för året är 7 100 tkr och har ännu inte nyttjats. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2018 Utfall Mar 2018 Budget 2018 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

11,8  7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

79  60 

Antal inskrivna barn från kommunen 5 982 6 078 6 300 

varav barn i fristående verksamhet 471 478 410 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,4 5,4 5,5 

Andel förskollärare, % (Nämndsmått)   52 

Andel barnskötare, % (Nämndsmått)   25 

Gruppstorlek (Nämndsmått)   16 

"Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid" visar föregående månads utfall. 
"Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten" visar de senaste 12 månaderna och ovan avses perioden mars 2017-februari 2018. 
Den senaste statistiken för riket avseende barn per årsarbetare är för 15 oktober 2016. Då var snittet för riket 5,2 barn per årsarbetare. 
Statistiken för 15 oktober 2017 publiceras den 25 april 2018. 
"Andel förskollärare" och "Andel barnskötare" är tertialmått. 
"Gruppstorlek" är halvårsmått. 
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6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

245 73 86          

Plats samma 
dag som 
önskats 

150 58 57          

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

89 15 21          

Väntan 11-20 
arbetsdagar 

6 0 8          

Placerade barn under ett års ålder 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

12 mån 16 24 26          

11 mån 13 12 6          

10 mån 8 2 4          

9 mån 1 3 2          

8 mån 2 1 1          

7 mån 0 0 0          

6 mån 0 0 0          

Totalt 40 42 39          
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Yttrande över detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., 

Tullastugan, Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., 

Tullastugan, Borås Stad med nedanstående tillägg och översänder svaret till 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden ställer sig positiv till detaljplanen men vill påpeka följande;  

I planbeskrivningen för detaljplanen under Offentlig service så står det att den 

närmaste förskolan är Tullagårdens förskola. Tullagårdens förskola kommer att 

stängas i samband med att Förskolan KreaNova öppnar under hösten 2018.   

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m m.fl., Tullastugan, Borås Stad                 

Samverkan 

Ärendet har inte varit föremål för samverkan i FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Leif Johansson   Pernilla Bjerkesjö 

Ordförande     Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan 
och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i 
framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna bevara deras 
kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt 
att ge byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna för 
bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga 
miljön. Tullastugan är ett av stadens bästa exempel på 
utkastsbebyggelse från slutet av 1800-talet. Tullastugan idag 
är i dåligt skick och är i stort behov av upprustning.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan 
och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i 
framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. Detta för att kunna bevara deras 
kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt 
att ge byggrätt inom de bakomliggande fastigheterna för 
bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga 
miljön.

Planområde
Området ligger utmed Göteborgsvägen, intill Tullarondellen. 
Planområdets storlek är ca 2700 kvm. Marken i området ägs 
av Borås Stad. 

Gällande detaljplan
Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

Kommunala beslut 
Borås Stad köpte fastigheterna Triangeln 8, 9 och 10 efter 
beslut i Kommunstyrelsen 2008-06-16. Avsikten var att 
bevara Tullastugan som var i dåligt skick.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-12 i beslut §319 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan 
Tullen, Triangeln 8 som inkluderar skyddsbestämmelser 
för Tullastugan med eventuell byggrätt för bakomliggande 
fastigheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-27 i beslut 
§232 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Tullen Triangeln 8 m.fl.

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2018 
Granskning 2 kvartalet 2018 
Antagande 3 kvartalet 2018 
Laga kraft 3 kvartalet 2018

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheten ligger i kanten av ett småskaligt bostadsområde 
där den är omringad av terränganpassade enbostadshus och 
flerbostadshus uppförda i 1 till 2 våningar med inredd vind. 
Husen i området är byggda i olika perioder under 1900-talet 
och har därför varierande stilar och materialval. 

Strax norr om fastigheten övergår bostadsbebyggelsen i 
kuperad skogsmark. Nära intill fastigheten löper Göteborgs-
vägen som tidigare var infartsväg till staden från väster. På 
andra sidan Göteborgsvägen, ligger ett verksamhetsområde 
med byggnader utförda i varierande stilar i 1-2 våningar.

Ny bebyggelse 
Planförslaget går ut på att möjliggöra en byggrätt för 
bostadsändamål på bakomliggande fastigheterna. Byggrätten 
som tillkommer tillåter byggande av olika typer av bostäder 
(enbostadshus, parhus, radhus och mindre flerbostadshus) i 
max två våningar med sadeltak. I och med att bakomliggande 
fastigheter har en kuperad terräng ska den nya bebyggelsen 
anpassas efter den.  

Stadsbild och gestaltning
På grund av de kulturhistoriska värden som finns på platsen 
idag är det viktigt att den nya bebyggelsen samspelar med den 
befintliga Tullastugan. Därför måste den nya bebyggelsen ta 
hänsyn till Tullastugans utformning och materialval. 
Som inspiration i utförande av den nya bebyggelsen kan de 
danska husen på Hestra vara förebild.

Historik och kulturmiljöer
Nuvarande bebyggelse tillhörande fastigheterna Triangeln 8 
och 9 utgörs av den så kallade Tullastugan och två mindre 
ekonomibyggnader i form av en jordkällare och ett uthus. 
Bostadshuset är uppfört år 1834 och fastigheten ägdes då 
av Fläskjums Wägbolag som tros vara de som står bakom 
uppförandet. 

Byggnaden har fått namnet Tullastugan då dess ursprungliga 
funktion var att inrymma Katrinebergs vägtull, troligtvis 
är det även detta namn som senare gett stadsdelen namnet 
Tullen. 

Tullverksamheten avvecklades omkring år 1873 varefter 
fastigheten köptes av målare Johan Emil Lönnqvist och 

Planbeskrivning
Detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl. , Tullastugan, Borås Stad, upprättad den 09 mars 2018. 
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Planområde Triangeln 8 m.fl.

Tullastugan 
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Tullastugans uthus

Tullastugans baksida

Tullastugans jordkällare
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byggnaden blev efter det till bostad. Tills det att stadsdelen 
Tullen planlades på 1950-talet så låg fastigheten Triangeln 
8 och 9 tillsammans med Tullastugan utanför stadsplanerat 
område. 

Tullastuga dokumenterades i samband med en kulturhistorisk 
bebyggelseinventering som genomfördes av Älvsborgs 
länsmuseum på uppdrag av Borås kommun mellan åren 
1996-1998. Inventeringen blev grunden till Borås kommuns 
kulturmiljöprogram som upprättades år 2000 och där Tulla-
stugan med tillhörande ekonomibyggnader finns utpekat som 
kulturhistoriskt värdefullt.

Tullastugan är en av de bästa representanterna för stadens 
utkantsbebyggelse uppförd under 1800-talet och kan 
därför tillmätas ett högt kulturhistoriskt värde. Detta värde 
förstärks av stugans välbevarade detaljer och karaktär samt 
att denna byggnadstyp är mycket sällsynt i Borås. Byggnaden 
tillmäts därför ett högt dokumentvärde både ur ett byggnads- 
och samhällshistoriskt perspektiv. 

Tullastugan är ett gott exempel på sin tids byggande och 
tillsammans med ekonomibyggnaderna och omgivningen 
bedöms den ha ett miljöskapande värde. Tullastugan tillmäts 
genom sin placering i staden och i samverkan med den senare 
tillkomna bebyggelsen även ett kontinuitetsvärde då den är 
en del av stadens utveckling. 

Bostäder
Planförslaget innebär att ca 5 nya bostäder kan skapas. 

Offentlig service och kommersiell service 
Inom en radie av 1 km från planområdet finns det 6 förskolor 
av vilka Tullagårdens förskola är närmast med ca 350 meters 
avstånd. Närmsta grundskola är Hestra Midgårdskolan 
med årskurs F-6 som ligger ca 700 meter från planområdet. 
Kommersiell service finns inom en kilometer på Byttorps 
torg där mataffär och bageri finns. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt platt i södra delen där Tullastugan 
och dess komplementbyggnader är lokaliserade men har en 
mer kuperad terräng i den norra delen. För att underlätta 
tillgängligheten samt skydda skyddsvärda träd på fastigheten 
görs anläggning med fördel på de ytor som är mer plana.  

Tullastugans detaljer - framdörr

Tullastugans detaljer - fönster
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I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolk-
ningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den 
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare 
trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.

Cykeltrafik och cykelparkering
I området är det möjligt att ta sig fram med cykel. Cykelvägen 
går söder om planområdet längs Göteborgsvägen och leder 
in mot centrum förbi vackra kultur- och naturmiljöer som 
Ramnasjön. Cykelväg finns även tillgänglig norr om plan-
området, där man passerar Kolbränningen med vacker miljö. 
Cykelparkering ska lösas inom kvartersmarken. 

Kollektivtrafik
Planområdet har ett bra kollektivtrafikläge. Inom en radie 
av 100 meter finns en busshållplats för både stadsbussar och 
regionsbussar som avgår som tätast varje kvart. På lång sikt 
finns det möjlighet att utveckla kollektivtrafiken i området.  

Angöring och utfarter 
Ett utfartsförbud införs i planområdets som angränsar till 
Tullarondellen och där sikten är skymd och därmed inte 
anses vara säker nog. In- och utfart kommer att ske via 
befintlig infart. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

3. Gator och trafik
Gatunät
Infrastrukturen runt området är utbyggd och planområdet 
nås från Göteborgsvägen. Hastigheten på gatan är 50 km/h, 
vilket gäller generellt i Borås centrala stadsdelar. 

Gångtrafik
Stadsdelen Tullen kopplas samman med ett nät av gångvägar, 
som underlättar framkomligheten i den relativt kuperade 
stadsdelen. Längs alla större vägar i området finns trottoarer 
som möts av utbyggda gång- och cykelvägar som leder till 
målpunkter i Borås. 

Ett populärt gångstråk som sträcker sig norr om planområdet 
har en gemensam koppling med de omkringliggande fastig-
heterna till Göteborgsvägen. Denna koppling får inte täppas 
till eller skymmas.   

Biltrafik och bilparkering  
Planområdet ligger intill Tullarondellen, i korsningen mellan 
Göteborgsvägen och Fjällgatan. Med bil når man planområ-
det från Göteborgsvägen. Anordning av parkeringsplatser ska 
ske på kvartersmark. 

Området har god tillgänglighet med kollektivtrafik och 
cykelförbindelse i riktning mot Borås centrum. Planområdet 
har därmed mycket goda förutsättningar för att de boende 
ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det är 
positivt med förtätning med bostäder i aktuellt läge.

Busskarta och GC-vägar kring Triangeln 8 m.fl. 

CYKELVÄG CYKELVÄG

PLANOMRÅDESGRÄNS

CYKELVÄG

REGIONBUSLINJE

BUSSHÅLLPLATS
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten 
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 

Ingen förbindelsepunkt avseende dagvatten upprättas för 
fastigheten. Dagvatten måste tas om hand inne på fastigheten 
genom infiltration.

Värme
I närområdet finns tillgång till fjärrvärme. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
På tomten kring Tullstugan finns varierande buskar och 
fruktträd som bidrar till en trädgårdskaraktär vilket förstär-
ker den småskaliga upplevelsen. Kommunens intention är 
att delar av träden ska sparas som en del i utemiljön för att 
bevara den sammanhängande grönstruktur som återfinns 
inom angränsande fastigheter. 

Inom fastigheten finns skyddsvärda träd som markerats ut 
på kartan, vilket inkluderar ek, fruktträd, ask och tall. Ek 
och tall kommer att skapa ett visuellt skydd mot angränsande 
fastighet i norra planområdet. Tallen är ett återkommande 
karaktärsträd som återfinns på flera ställen inom stadsdelarna 
Tullen.

Grönområdesplan
Grönområdesplanen är ett vägledande dokument för 
samverkan av stadens grönområden och förtätning av bebyg-
gelse. Grönområden har en stor betydelse för människors 
fysiska och psykiska hälsa men även för växt och djurlivets 
spridningskorridorer och passager. Grönområdesplanen har 
klassificerat Borås värdefulla naturområden enligt en fyrgra-
dig skala. Området kring sjön Kolbränningen som ligger 
norr om planområdet har utpekats som klass II-mycket högt 
värde. Inom planområdet finns en koppling till ett gångstråk 
som leder från Göteborgsvägen till dessa naturområden. Det 
är därför viktigt att denna koppling ej täpps till eller skyms.

Tullastugans utemiljö
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Lek och rekreation
Den närmsta lekplatsen är Arkturus som ligger ca 450 meter 
från planområdet. Planområdet ligger i nära anknytning till 
Kolarskogen och Byttorpssjön. Här finns flera rekreations-
värden i form av promenadstråk, fiske-, bad- och grillplatser 
samt skog med mycket höga naturvärden. 

Skyddad natur
Inom planområdet finns det tre skyddsvärda träd. Ett av 
dem är ett äppelträd som ligger närheten av Tullastugan och 
som bidrar med småskalighet till utemiljön. Det andra är en 
ek som ligger i norra delen av planområdet och det tredje 
skyddsvärda trädet är en hamlad ask som ligger på gränsen 
mellan fastigheten Triangeln 8 och Göteborgsvägen.  
För att inte skada trädens vitalitet ska skyddsavstånd till 
trädets droppzon hållas. Med droppzon menas ett område 
kring trädet som skyddar trädens rötter vid arbeten (helst 
fysiskt skydd) och där man inte gräver, kör med tunga 
fordon, har upplag eller uppställningsplats för fordon etc. 
Träden har markerats på plankartan och skyddas med en 
planbestämmelse (n) som kräver marklov vid åtgärder som 
berör trädet och dess rotsystem. 

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 
Tullastugan och dess ekonomibyggnader är minnesbärande 
för hela stadsdelens historia och är goda exempel på stadens 
tidiga utkantsbebyggelse. Genom rivningsförbud och varsam-
hetsbestämmelser kan de identitetsbärande byggnaderna 
skyddas och bevaras för framtiden.  

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa av 
åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. 

 
Miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten bedöms inte 
påverkas negativt av föreslagen användning i planen.

Äppleträd - ett utav träden som är skyddade.

Hamlad ek - ett utav träden som är skyddade.
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8. Störningar på platsen
Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Planområdet i dagsläget är utsatt för buller från Göteborgsvä-
gen som är en trafikerad väg. Därför har en bullerutredning 
tagits fram (Gärdhagen Akustik AB 2018-02-20). Med hjälp 
av utredningen visas förslag på hur området kan bebyggas så 
att risken för att människor blir störda av buller minimeras. 
För tillkommande hus på bakomliggande fastigheter kan 
bullerklaven vid fasaden för bostäder, som PBL anger, lösas 
genom att bygga genomgående bostäder. På det sättet kan 
rum med en tyst sida mot norr skapas utan att behöva ha ett 
störningsskydd.  
När det gäller bullernivåerna vid fasaden för Tullastugan 
uppfyller de visserligen riktlinjer för trafikbuller vid bostad i 
förordningen utan några åtgärder. Om åtgärder ska tillämpas 
för att sänka bullernivåerna vid fasaden kan ett bullerplank 
anläggas. Eftersom området har ett kulturhistoriskt värde har 
bullerplankets utformning reglerats i plankartan. Det finns 
möjlighet att tillämpa ytterligare åtgärder på insidan av huset.           
För kontorsändamål behöver inga externa åtgärder tillämpas.

Ekvivalent bullernivå utan bullerskydd.

Ekvivalent bullernivå med bullerskydd.

Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.       

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Luftvårdsförbundet Luft i Väst utför kontinuerliga luftföro-
reningsmätningar av PM10 (partiklar) och NO2 i Kungsga-
tan i centrala Borås. Mätningarna har de senaste fem åren 
visat att miljökvalitetsnormen för partiklar inte överskrids 
och inte heller miljömålet. Gällande kvävedioxid överskrids 
miljömålet vissa år, men inte miljökvalitetsnormerna. 
Göteborgsvägen har inte ett slutet rum såsom Kungsgatan 
och är inte lika mycket trafikerad. Därför bedöms området 
troligtvis inte ha höga luftföroreningshalter. Topografi och 
bebyggelse påverkar inte halterna negativt. Därmed behöver 
åtgärder inte vidtas. 

Vy över Göteborgsvägen vid Tullastugan.
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INFORMATION

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

Utökad lovplikt

Planavgift debiteras vid bygglov

B

ANVÄNDNING AV MARK

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning
Största byggnadsarea i m2 inom egenskapsgränsen.e1

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras.

Mark och vegetation

Utfartsförbud

Träd ska bevaras.n

Körbar utfart får inte anordnas.

Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder som med varsamhet ska anpassas till platsens kulturhistoriska
värde.

Ny bebyggelse ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens
(Tullastugans) karaktär.

f1

Varsamhetsbestämmelser
Fasadmaterial ska vara stående locklistpanel i trä, likt ursprungligt.
Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten. Underhåll ska ske med faluröd
slamfärg.

k1

Taktäckning ska vara rött enkupigt lertegel.k2

Sockel utformas och underhålls med natursten likt befintlig.k3

Jordkällare ska utformas i natursten likt ursprunglig. Dörrar ska vara av
trä.

k4

Rivningsförbud  och skyddsbestämmelser
Befintliga byggnader får inte rivas.q1

Marken får förses med komplementbyggnader som ska utformas med
hänsyn till huvudbyggnaden och ekonomibyggnadernas karaktär med en
maximal byggnadshöjd 3,5 meter.

Byggnad ska utformas med takvinkel inom angivet intervall.

Fönstersnickerier och dörrar utformas likt ursprungliga i trä. Nya
fönsteröppningar och portar ska anpassas och utformas med hänsyn till
byggnadens särdrag och ursprungliga funktion.

k5

Ursprungliga ytterdörrar och fönstersnickerier ska bevaras.
Tilläggsisolering och kompletterande isolerglas får endast tillföras på
insidan.

q2

Högsta byggnadshöjd i meter.0,0

Marklov krävs för åtgärder som berör trädet och dess rotsystem.

Bygglov krävs för åtgärder som berörs av varsamhets- och/eller skyddsbestämmelser.
För dessa åtgärder tas ingen bygglovsavgift ut.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

00-00

Illustrationkartans beteckningar

Befintligt hus

Nybyggnation

Träd

BK Bostäder och kontor med möjlighet för mindre hantverksförsäljning.

Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för trafik.g

Bebyggelsen ska terränganpassas.f2

f3 Plank och staket ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens
(Tullastugans) karaktär. Plank eller staket som placeras vid gränsen mot
vägen ska utföras med en max höjd av 1,5 meter så att den inte skymmer
huset helt.
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

Utökad lovplikt

Planavgift debiteras vid bygglov

B

ANVÄNDNING AV MARK

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning
Största byggnadsarea i m2 inom egenskapsgränsen.e1

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras.

Mark och vegetation

Utfartsförbud

Träd ska bevaras.n

Körbar utfart får inte anordnas.

Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder som med varsamhet ska anpassas till platsens kulturhistoriska
värde.

Ny bebyggelse ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens
(Tullastugans) karaktär.

f1

Varsamhetsbestämmelser
Fasadmaterial ska vara stående locklistpanel i trä, likt ursprungligt.
Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten. Underhåll ska ske med faluröd
slamfärg.

k1

Taktäckning ska vara rött enkupigt lertegel.k2

Sockel utformas och underhålls med natursten likt befintlig.k3

Jordkällare ska utformas i natursten likt ursprunglig. Dörrar ska vara av
trä.

k4

Rivningsförbud  och skyddsbestämmelser
Befintliga byggnader får inte rivas.q1

Marken får förses med komplementbyggnader som ska utformas med
hänsyn till huvudbyggnaden och ekonomibyggnadernas karaktär med en
maximal byggnadshöjd 3,5 meter.

Byggnad ska utformas med takvinkel inom angivet intervall.

Fönstersnickerier och dörrar utformas likt ursprungliga i trä. Nya
fönsteröppningar och portar ska anpassas och utformas med hänsyn till
byggnadens särdrag och ursprungliga funktion.

k5

Ursprungliga ytterdörrar och fönstersnickerier ska bevaras.
Tilläggsisolering och kompletterande isolerglas får endast tillföras på
insidan.

q2

Högsta byggnadshöjd i meter.0,0

Marklov krävs för åtgärder som berör trädet och dess rotsystem.

Bygglov krävs för åtgärder som berörs av varsamhets- och/eller skyddsbestämmelser.
För dessa åtgärder tas ingen bygglovsavgift ut.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

00-00

Illustrationkartans beteckningar

Befintligt hus

Nybyggnation

Träd

BK Bostäder och kontor med möjlighet för mindre hantverksförsäljning.

Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för trafik.g

Bebyggelsen ska terränganpassas.f2

f3 Plank och staket ska utformas i trä och med hänsyn till huvudbyggnadens
(Tullastugans) karaktär. Plank eller staket som placeras vid gränsen mot
vägen ska utföras med en max höjd av 1,5 meter så att den inte skymmer
huset helt.
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Tullastugans utemiljö utan bullerplank.

Tullastugans utemiljö med bullerplank.
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Vy över Tullastugan utan bullerplank.

Vy över Tullastugan med bullerplank.
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9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Kvartersmarken har tilldelats bestämmelsen B vilket innebär 
att marken får användas för bostadsändamål. Byggnadernas 
utformning och begränsningar av markens bebyggelse har 
reglerats med egenskapsbestämmelser inom egenskaps-
gränsen. En del av marken är markerad med prickar vilket 
betyder att byggnad inte får uppföras på den delen av 
marken. På del av marken som är markerad med kryss tillåts 
utbyggnad av endast uthus och komplement byggnader som 
ska utformas med hänsyn till Tullastugans karaktär. 

Bestämmelsen g markerar den del av marken som är avsedd 
för att vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning 
för trafik. Det betyder att den delen av marken ska vara 
tillgänglig för omkringliggande fastigheter att använda som 
in- och utfart. För att säkerställa en bra trafiklösning är det 
reglerat att in- och utfart får ske bara på den delen av vägen. 
Resten av gränsen mellan planområdesgränsen och vägen är 
markerad med ett utfartsförbud.

Inom planområdet finns tre träd markerade med n. Dessa 
träd är skyddsvärda och får inte tas bort utan marklov. 
Med bestämmelsen e1 regleras största byggnadsarea inom 
egenskapsgränsen. Byggnadsareans storlek är inskriven i 
plankartan bredvid bestämmelsen e1.

Byggnadernas utformning är reglerad med bestämmelsen 
högsta byggnadshöjd och bestämmelsen byggnad ska utformas med 
takvinkel inom angiven intervall. Eftersom planområdet har en 
kulturkistoriskt värdefull miljö är det reglerat, med bestäm-
melsen f, att tillkommande byggnader och eventuellt plank 
eller staket ska utformas i trä och med hänsyn till befintliga 
byggnader (Tullastugan). 

Tullastugan och dess tillhörande komplementbyggnader har 
ett stort kulturhistoriskt värde och därför har ett rivnings-
förbud lagts till med bestämmelsen q1. Med bestämmelsen 
q2 skyddas Tullastugans ursprungliga detaljer. Den anger att 
byggnadens ursprungliga ytterdörrar och fönstersnickerier 
ska bevaras och att tilläggsisolering samt kompletterande 
isolerglas får endast tillföras på insidan. 

Genom varsamhetsbestämmelser regleras byggnadens 
utformning. Detaljer som är reglerade med varsamhetsbe-
stämmelser får bytas ut mot nya som är utformade enligt 
bestämmelserna. Med bestämmelsen k1 regleras byggnadens 
fasad, dess materialval och färg samt placering av tilläggsiso-
lering. Bestämmelsen k2 reglerar takets materialval medan k3 

reglerar utformning av husets sockel. Med bestämmelsen k4 
regleras utformning av nya öppningar som kan tillkomma 
på den befintliga ekonomibyggnaden som i dagsläget bara 
har en dörr medan bestämmelsen k5 reglerar materialval av 
jordkällaren.  

Plats för en gemensamhetsanläggning.

Tillkommande husen ska anpassas till terrängen.

Gångstråket mot Kolbräningen får ej täppas till.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs ”Borås 2025” av Kommunfullmäktige 
som ett underlag för kommunens vision- och översiktsplanar-
bete. Visionen består av sju strategiska målområden och varje 
målområde har flera stycken strategier. Följande strategi berör 
denna detaljplan: 

 » Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden 
som finns i Borås.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhälls-
byggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande 
spelregler är relevantas för detaljplanen: 

 » Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

 » Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde 
mot åtgärder som påverkar området negativt.

 » Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskaps-
bild vid placering och utformning av bebyggelse.

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen 
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneför-
slaget är:

 » God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, 
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med 
identitet och historia

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa en bra stadsmiljö genom målet 
Hållbar samhällsplanering. Denna detaljplan bidrar till att målet 
uppnås då den innebär utbyggnad av hus i träd och upprust-
ning av det befintliga samt skydd för värdefulla träd.

De nationella miljömålen God bebyggd miljö och Frisk luft med 
tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i första hand 
ska placeras för anslutning till fjärrvärme och med goda 
förutsättningar för kollektivtrafik. Planen främjar hushåll-
ning av mark och resurser och möjliggör bebyggelse i ett 
kollektivtrafiknära läge. 

Planen bevarar äldre bebyggelse och skydda kulturhistoriskt 
arv värnar Borås Stads identitet. Kulturminneslagens 
inledande bestämmelser slår fast att ”det är en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö”. 
Högre kunskap om värdefulla kulturmiljöer i form av äldre 
bebyggelse kan stärka Borås Stads identitet.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Fastighetsägaren ansvarar för samtliga åtgärder, utförande 
och kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten 
inom kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhö-
rande anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och 
utfart till området.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten och spillvatten. 
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnaden av densamma 
inom kvartersmark samt framtida drift och underhåll. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna anlägg-
ningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Fastighetsägaren 
ansvarar för utbyggnad samt framtida underhåll av allmänna 
anläggningar för el inom kvartersmark. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning. 
För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
fastighetsägaren tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
När detaljplanen vunnit laga kraft ska markanvisningstävling 
ske. De avtal som kan komma bli aktuella därefter är markan-
visningsavtal, exploateringsavtal samt köpeavtal.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

 » Borås Stad, gatubelysning

 » Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och 
avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Splitvision, fiber

 » Skanova, tele
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Gärdhagen Akustik AB, 2018-02-20). 

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Zilka Cosic 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning. 
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar fastigheten Borås Triangeln 4 som är 
en privatägd fastighet, samt fastigheterna Borås Triangeln 8, 
9, 10 och 11 som ägs av Borås Stad. 

Gemensamhetsanläggning 
En gemensamhetsanläggning bildas för att säkerhetsställa en 
gemensam in- och utfart för fastigheterna Triangeln 4, 8, 9, 
10, 11 och 12. Triangeln 12 ligger utanför planområdet.

Fastighetskonsekvenser Triangeln 4 
Fastigheten Triangeln 4 får del i den gemensamhetsanlägg-
ning som bildas för att säkerhetsställa in- och utfart.

Fastighetskonsekvenser Triangeln 8, 9, 10 och 11 
Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för 
Triangeln 10.

Fastigheterna Triangeln 8, 9, 10, 11 kan genom fastighetsreg-
lering bilda en eller flera fastigheter i framtiden. 
Fastigheterna Triangeln 8, 9, 10 och 11 får del i den gemen-
samhetsanläggning som bildas för att säkerhetsställa in- och 
utfart.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av fastig-
hetsägaren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och 
utbyggnader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom 
kvartersmark för Triangeln 10, vilket ökar fastighetens 
marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för 
framdragning till tomtgräns/omläggning av vatten och 
spillvatten. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsav-
gifter då den nya fastigheten inom planområdet ansluts till 
det allmänna va-nätet.

Plankostnader
Planavgift debiteras vid bygglov.
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.  

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
SKRIVELSE 

Sida 

1(2) 

Datum 

2018-04-26 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00031 1.1.3.1 
 

  

 

Initiativärende: Medborgarnas initiativkraft gör 

landsbygden levande 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker Initiativärende: ”Medborgarnas initiativkraft gör 

landsbygden levande” med hänvisning till den ombyggnationslösning som är mer 

kostnadseffektiv och tidseffektiv som finns presenterad nedan. Beslutet 

översänds till Grundskolenämnden och Lokalförsörjningsnämnden        

Ärendet i sin helhet 

Allianspartierna i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Linda 

Rudenwall (L) och Solveig Landegren (C) lade vid nämndens sammanträde 

2018-03-01 Initiativärende: ”Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden levande” där 

de föreslog nämnden besluta att skyndsamt tillsätta en utredning om 

modullösningar vid Dannikeskolan samt att ytterligare en förskoleavdelning 

öppnar i Dannike till hösten 2018.  

Förskolenämnden beslutade vid sammanträdet 2018-03-01 att initiativärendet 

remitteras till Förskoleförvaltningen för ytterligare utredning.  

Utredningen som redogjordes för vid Förskolenämndens sammanträde  

2018-03-27 visar följande;  

Modullösning 

Tidsomfattning ca 9 månader (april-dec, klart jan-19) 

Kostnad:  ca 2.390.000kr  

Etablering:      1 090 000kr 

Av etablering:      550 000kr 

Markarbete etablering: 500 000kr 

Av etablering mark: 300 000kr 

 

Ombyggnation 

Tidsomfattning ca 3 månader (april-juni, klart aug-18) 

Kostnad:  ca 600.000kr  

 

(Tidsomfattning och kostnad är uträknat av Lokalförsörjningsförvaltningen.) 

   

Ombyggnationen kommer i sådana fall att ske i grundskolans lokaler och 

Grundskoleförvaltningen har tillstyrkt denna förändring.  
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Med hänsyn till den kostnadskalkyl som gjorts av 

Lokalförsörjningsförvaltningen som visar kostnad och tidsåtgång för å ena 

sidan en modullösning och å andra sidan en ombyggnation av befintlig lokal 

beslutar Förskolenämnden att avstyrka Initiativärende: ”Medborgarnas 

initiativkraft gör landsbygden levande”. Detta då en ombyggnation av befintlig lokal 

är både mer kostnadseffektiv och tidseffektiv och genererar samma antal 

nettoplatser.    

Beslutsunderlag 

1. Utredning angående utökning av förskoleplatser i Dannike                              

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-04-19 

 

Beslutet expedieras till:  

1. Grundskolenämnden 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-01 
 

 

Instans 

Förskolenämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr FN 2018-00031 1.1.3.1 

Initiativärende: Medborgarnas initiativkraft gör 
landsbygden levande 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att skicka initiativärende ”Medborgarnas 
initiativkraft gör landsbygden levande” från alliansgruppen i Förskolenämnden 
på remiss till Förskoleförvaltningen för ytterligare utredning.      

Sammanfattning av ärendet 

Alliansgruppen i Förskolenämnden har inför dagens nämndsammanträde 
lämnat in ett initiativärende ” Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden 
levande” (Bilaga 1 till protokollet). De föreslår nämnden besluta att skyndsamt 
tillsätta en utredning om modullösningar vid Dannikeskolan samt att ytterligare 
en förskoleavdelning öppnar i Dannike till hösten 2018.  

Yrkanden  

Alliansgruppen i Förskolenämnden Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Linda 
Rudenwall (L) och Solveig Landegren (C) yrkar att nämnden beslutar att 
skyndsamt tillsätta en utredning om modullösningar vid Dannikeskolan samt att 
ytterligare en förskoleavdelning öppnar i Dannike till hösten 2018.  

Den rödgröna gruppen i Förskolenämnden Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), 
Robert Sandberg (S), Bo-Göran Gunnarsson (MP), Agron Cela (S) och Stefan 
Lindborg yrkar att initiativärendet skickas på remiss till Förskoleförvaltinngen 
för ytterligare utredning.  

Ordföranden finner att Förskolenämnden bifaller den rödgröna gruppens 
yrkande.     

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende ” ”Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden 
levande”.  

 



INITIATIVÄRENDE  2018-02-15 
FÖRSKOLENÄMNDEN  

Medborgarnas initiativkraft gör landsbygden levande 

Allianspartierna i Förskolenämnden 
 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka och attraktiva tätorter och en levande 
landsbygd. 
Vi Allianspartier vill att hela Borås skall leva, oavsett var man bor är det viktigt med tillgång till 
mötesplatser, kommunal service och trygghet. 

I Dannike finns nu flera barn som köar för en förskoleplats. Många föräldrar från området får 
inte förskoleplats i Dannike, utan tvingas till nödlösningar som kan innebära många mil och 
timmar extra kors och tvärs mellan hem, förskola och arbete. 

Allianspartierna vill att det skyndsamt tas fram ett förslag till beslut om att moduler placeras på 
Dannikeskolans område så att ytterligare en avdelning kan tillskapas. Redan till hösten bör denna 
avdelning kunna öppnas. 

Det är viktigt för Allianspartierna att tillgodose Dannikebornas önskemål om fler förskoleplatser 
i Dannike. 

Förslag till beslut: 
Förskolenämnden beslutar att: 

- skyndsant tillsätta en utredning om modullösningar vid Dannikeskolan. 
- ytterligare en förskoleavdelning öppnar i Dannike till hösten 2018. 

För Allianspartierna 

Marie Fridén Linda Rudenvall Solveig Landegren Niklas Arvidsson

Moderaterna Liberalerna Centerpartiet Kristdemokraterna

Mattias Karlsson Stefan Medin Jessica Bjurén Gunvie Peeker

Moderaterna Moderaterna Moderaterna Moderaterna

!  

!



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-04-26 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN  
 

  

 

  

 

Redovisning utifrån Initiativärende från Allianspartierna 

från Förskolenämndens sammanträde 2017-12-20 

Förslag till beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning av nedanstående frågor 

och lägger denna till handlingarna.         

Sammanfattning 

Allianspartierna i Förskolenämnden lämnade vid nämndsammanträdet 2017-12-

20 ett initiativärende där Förskoleförvaltningen fick i uppdrag att redovisa hur 

många barn under ett år som är placerade i förskolorna och vilken ålder de har 

samt vilka extra resurser som ges till de förskolor som har spädbarn i 

barngruppen.     

Utifrån ovan ställda frågor har Förskoleförvaltningen tagit fram följande 

redovisning;      

 Hur många barn under ett år är placerade i våra förskolor och vilken ålder har de? 

I januari till mars månad var nedanstående antal barn och åldrar 

inskrivna. 

   Jan Feb Mars 

12 mån 16 24 26 

11 mån 13 12 6 

10 mån 8 2 4 

9 mån 1 3 2 

8 mån 2 1 1 

7 mån 0 0 0 

6 mån 0 0 0 

Totalt 40 42 39 
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 Vilka extra resurser ges till de förskolor som har spädbarn i barngruppen? 

- Det finns ingen struktur som per automatik ger en extra tilldelning 

per barn under ett år utan det ansöker respektive förskolechef om 

där de anser att det behövs. Ansökan ställs då till barnhälsan som 

gör en bedömning innan beslut tas.     

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-20 
 

 

Instans 

Förskolenämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 168 Dnr FN 2017-00201 012 

Initiativärende från allianspartierna 2017-12-20 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram svar på 
nedanstående frågor. Svaret ska redovisas för nämnden vid nämndens 
sammanträde i april 2018.       

Sammanfattning av ärendet 

Alliansgruppen i Förskolenämnden genom Marie Fridén har inför dagens 
nämndsammanträde lagt fram ett initiativärende ”Initiativärende 2017-12-20” 
(se bilaga 2 till protokollet). De föreslår nämnden besluta att ge 
Förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram svar på nedanstående frågor. Svaret 
ska redovisas för nämnden vid nämndens sammanträde i april. De frågor som 
allianspartierna ställer är:  

 Hur många barn under ett år är placerade i våra förskolor och vilken 
ålder har de? 

 Vilka extra resurser ges till de förskolor som har spädbarn i 
barngruppen?     

Beslutsunderlag 

Initiativärende 2017-12-20     

 

 



INITIATIVÄRENDE FÖRSKOLENÄMNDEN 2017-12-20

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas 
förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett 
eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn ska även i andra fall erbjudas förskola, om de av fysiska, 
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i 
form av förskola.

I Borås har barn rätt att gå i förskola från att de är 6 månader 
gamla tills det att de börjar förskoleklass. 

Vid verksamhetsbesök samt vid andra kontakter med förskolor 
får vi en indikation på att fler och fler barn under ett år börjar vid 
våra förskolor. Vi förstår att det blir en förändrad arbetssituation 
för personalen samt utmaningar för övriga barn i barngruppen 
med allt fler spädbarn.

De frågor vi från allianspartierna ställer är:
⁃ hur många barn under ett år är placerade i våra 

förskolor och vilken ålder har de?
⁃ vilka extra resurser ges till de förskolor som har 

spädbarn i barngruppen?

Förslag till beslut:
Förskolenämnden  ger  förskoleförvaltningen  i uppdrag  att  ta  
fram svar på ovanstående frågor.  Svaret ska  redovisas  för  
nämnden  vid nämndens sammanträde april 2018.

För allianspartierna

Marie Fridén (M)
1:e vice ordförande



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-04-26 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00015 2.6.1.1 
 

  

 

Nybyggnad av Alidebergs förskola, Vildmarken. Del av 

Lundby 1:1 Skogshyddan  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens 

projekteringsframställan för nybyggnad av Alidebergs förskola, Vildmarken. 

Del av Lundby 1:1 Skogshyddan.        

Sammanfattning 

Förskolenämnden har 2017-10-19 (2017/FN0154) hemställt 

Lokalförsörjningsnämnden att utföra en förstudie för nybyggnad av 

Vildmarkens förskola på Alideberg. Förstudiekonto öppnades 2017-10-24. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2018 med en 

projektbudget om 40 150 000 kr.  

 

Förskolan byggs för sex hemvister plus en hemvist för dygnet runt-verksamhet. 

Lokalerna blir tillgänglighetsanpassade enligt Västra Götalandsregionens 

riktlinjer och får en P-märkt inomhusmiljö. Byggnadens placering och 

väderstreck medger möjlighet att förse den med solcellspaneler och utreds 

närmare under projekteringen.  

 

Förskolan ersätter paviljong Solgårdens förskola som idag har 60 platser, och 

dygnet runt-verksamheten i tillfälliga lokaler på Savannens förskola. Bedömd 

nettoökning av antalet förskoleplatser blir därför 60 platser.  

Projekteringen beräknas pågå under våren och anslagsframställan bedöms 

kunna läggas fram i juni 2018. Produktionsstart är planerad till hösten 2018 

med inflyttning i januari 2020. Schablonhyran för lokalerna beräknas till 

preliminära 2 554 290 kr, och avgående hyra för lokaler som ersätts är 456 300 

kr. Nettohyresförändringen för Förskolenämnden beräknas därför till 2 097 990 

kronor. 

Förskolenämnden ser ett behov av en ny förskola på Alideberg då det idag inte 

finns någon förskola på Alideberg och det finns ett behov av fler 

förskoleplatser i området. I projekteringsframställan presenteras en bra lösning 

för att lösa detta. Förskolenämnden har tagit del av Lokalförsörjningsnämndens 

projekteringsframställan och föreslår att den tillstyrks.  
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Beslutsunderlag 

1. Projekteringssammanställning för nybyggnad av Alidebergs förskola, 

Vildmarken. Del av Lundby 1:1 Skogshyddan. Nr 10, 2018-01-31                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-04-19.  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämmden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Leif Johansson  Pernilla Bjerkesjö 

Ordförande   Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-05 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 127 Dnr KS 2018-00120 2.6.1.1 

Projekteringsframställan för nybyggnad av Alidebergs 
förskola, Vildmarken. Del av Lundby 1:1 Skogshyddan 

Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår: 

Godkänna projekteringsframställan om 40 150 000 kronor för nybyggnation av 
Alidebergs förskola, Vildmarken, del av Lundby 1:1 Skogshyddan, under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget.   

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), 
Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Mattias Danielsson (C) till 
förmån för Annette Carlsons (M) yrkande.     

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har 2017-10-19 (2017/FN0154) hemställt 
Lokalförsörjningsnämnden om att utföra en förstudie för nybyggnad av 
Vildmarkens förskola på Alideberg. Förstudiekonto öppnades 2017-10-24. 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2018 med en 
projektbudget om 40 150 000 kr. 

Förskolan byggs för sex hemvister plus en hemvist för dygnet runt-verksamhet. 
Lokalerna blir tillgänglighetsanpassade enligt Västra Götalandsregionens 
riktlinjer och får en P-märkt inomhusmiljö. Byggnadens placering och 
väderstreck medger möjlighet att förse den med solcellspaneler och utreds 
närmare under projekteringen. 

Möjligheten att bygga eller kombinera lokalerna med ett äldreboende på tomten 
har bedömts som svår på grund av tomtens beskaffenhet samt de begränsningar 
som planbestämmelserna har idag. 

Förskolan ersätter paviljong Solgårdens förskola som idag har 60 platser, och 
dygnet runt-verksamheten i tillfälliga lokaler på Savannens förskola. Bedömd 
nettoökning av antalet förskoleplatser blir därför 60 platser. 

Projekteringen beräknas pågå under våren och anslagsframställan bedöms 
kunna läggas fram i juni 2018. Produktionsstart är planerad till hösten 2018 
med inflyttning i januari 2020. Schablonhyran för lokalerna beräknas till 
preliminära 2 554 290 kr, och avgående hyra för lokaler som ersätts är 456 300 
kr. Nettohyresförändringen för Förskolenämnden beräknas därför till 2 097 990 
kronor. 

   

 

Förslag och yrkanden 

Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Godkänna projekteringsframställan om 40 150 000 kronor för 
nybyggnation av Alidebergs förskola, Vildmarken, del av Lundby 1:1 
Skogshyddan, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget. 
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Kommunstyrelsen 
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: 
Godkänna projekteringsframställan om 40 150 000 kronor för nybyggnation av 
Alidebergs förskola, Vildmarken, del av Lundby 1:1 Skogshyddan, under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget. 

 

Innan projektering genomförs ska Lokalförsörjningsnämnden ha dialog med 
Miljö och konsumentnämnden angående de risker/störningar som påpekas i 
detaljplanen. Syftet är att minimera risken för förskolebarn att utsättas för buller 
och miljöpåverkan från trafik, se bilaga. 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons (S) förslag 
och dels till Annette Carlsons (M) yrkande och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller Malin 
Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons (M) yrkande. 

 

Omröstning 

Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Malin Carlsson (S), Ida 
Legnemark (V), Kjell Classon (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) 
och Ulf Olsson (S) samt nej av Mattias Danielsson (C), Falco Güldenpfennig 
(KD), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M). 

 

Patric Silfverklinga (SD) avstår från att rösta. 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringssammanställning för nybyggnad av Alidebergs förskola, 
Vildmarken. Del av Lundby 1:1 Skogshyddan. Nr 10, 2018-01-31     



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Oliwer Åstrand 
Handläggare 
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Projekteringsframställan för nybyggnad av Alidebergs 

förskola, Vildmarken. Del av Lundby 1:1 Skogshyddan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna projekteringsframställan om 40 150 000 

kronor för nybyggnation av Alidebergs förskola, Vildmarken, del av Lundby 1:1 

Skogshyddan, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget.   

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), 

Marie Fridén (M), Falco Güldenpfnnig (KD) och Mattias Danielsson (C) till 

förmån för Annette Carlsons (M) yrkande.  

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har 2017-10-19 (2017/FN0154) hemställt 

Lokalförsörjningsnämnden om att utföra en förstudie för nybyggnad av 

Vildmarkens förskola på Alideberg. Förstudiekonto öppnades 2017-10-24. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2018 med en 

projektbudget om 40 150 000 kr. 

Förskolan byggs för sex hemvister plus en hemvist för dygnet runt-verksamhet. 

Lokalerna blir tillgänglighetsanpassade enligt Västra Götalandsregionens 

riktlinjer och får en P-märkt inomhusmiljö. Byggnadens placering och 

väderstreck medger möjlighet att förse den med solcellspaneler och utreds 

närmare under projekteringen. 

Möjligheten att bygga eller kombinera lokalerna med ett äldreboende på tomten 

har bedömts som svår på grund av tomtens beskaffenhet samt de begränsningar 

som planbestämmelserna har idag. 

Förskolan ersätter paviljong Solgårdens förskola som idag har 60 platser, och 

dygnet runt-verksamheten i tillfälliga lokaler på Savannens förskola. Bedömd 

nettoökning av antalet förskoleplatser blir därför 60 platser. 

Projekteringen beräknas pågå under våren och anslagsframställan bedöms 

kunna läggas fram i juni 2018. Produktionsstart är planerad till hösten 2018 

med inflyttning i januari 2020. Schablonhyran för lokalerna beräknas till 

preliminära 2 554 290 kr, och avgående hyra för lokaler som ersätts är 456 300 

kr. Nettohyresförändringen för Förskolenämnden beräknas därför till 2 097 990 

kronor. 
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1. Projekteringssammanställning för nybyggnad av Alidebergs förskola, 
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Yttrande över detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 

1:90 Borås Stad 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 1:90 Borås 

Stad och översänder svaret till samhällsbyggnadsnämnden.      

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har granskat underlaget för planärendet. Syftet med 

planärendet är att tillskapa LSS-boende på en del av ett område, tidigare 

planlagt för natur. Området ligger utmed Färgargatan i stadsdelen Svensgärde, 

söder om Riksväg 40. Planområdets storlek är ca 4300 m² och ägs av Borås 

Stad. Omkringliggande fastigheter är av privat ägo.  

Förskolenämnden ser inte att ett LSS boende kommer att skapa ett behov av 

fler förskoleplatser i området.    

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning och samrådsredogörelse för del av Kyllared, Kyllared 1:90 

Borås Stad.                          

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-04-19.  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



Detaljplan för del av Kyllared

Kyllared 1:90

BN 2017-1107Dp Granskning
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Sammanfattning

Planens syfte är att tillskapa LSS-boende på en del av ett 

område, tidigare planlagt för natur. Naturområdet bevaras i 

möjligaste mån.

Planen möjliggör 6-8 lägenheter som ryms inom beteckningen 

BD, bostäder och vård. Angöring sker via Färgargatan från plan-

områdets västra sida. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att i samband med förtätning införliva 
möjligheten att skapa bostäder i form av ett LSS-boende. 
Lagen om Stöd och Service (LSS) upprätthålls av kommun 
med syftet att ge människor med funktionsnedsättning stöd 
för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Före-
slagen bebyggelse utformas inom ramarna för särskild service 
för vuxna och annan anpassad bostad. 

Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och är 
förenlig med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken och bedöms inte 
innebära någon betydande miljöpåverkan. 

Planområde
Området ligger utmed Färgargatan i stadsdelen Kyllared, 
söder om Riksväg 40. Planområdets storlek är ca 2800 m² 
och ägs av Borås Stad. Omkringliggande fastigheter är av 
privat ägo. Avståndet från planområdet till Borås centrum är 
ca 5 km.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan P1087 från 2005 anger användningsbe-
stämmelser allmän platsmark och naturområde.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2017-06-19  i beslut § 374 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja två detaljplaner. 
Syftet är att undersöka möjligheterna för kommunal verksam-
het på två tomter i Kyllared och Sörmarken. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2017-06-29 i beslut § 161 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för del av Kyllared.

Den 17 oktober 2017 beslutade planchefen via delegations-
beslut §011 från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut 
detaljplanen på samråd. Samrådet ägde rum den 18 oktober 
- 22 november 2017.

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2017 
Granskning 1 kvartalet 2018 
Antagande 2 kvartalet 2018 
Laga kraft 3 kvartalet 2018

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet består av ett mindre skogsparti i västra delen 
av Kyllared mellan ett glesbebyggt småhusområde. Området 
består av en uppbruten kvartersstruktur av enbostadshus. 
Byggnaderna är anpassade till befintlig terräng genom 
suterräng våningar.  Planområdet är väl integrerat i bostads-
området och en förtätning bedöms som lämplig.  

Ny bebyggelse
Lokaliseringen av LSS -boende har bedömts som lämplig 
utifrån gällande krav. Avgörande faktorer vid val av lokalise-
ringen är bl.a platsens tillgänglighet, områdets karaktär och 
närhet till kollektivtrafik. 

Förtätningen innebär att luckor inom kvarteret utnyttjas 
och en kontinuitet av bebyggelse skapas. Ett mindre flerbo-
stadshus resulterar i ökad variation av upplåtelseform i ett 
närområde som domineras av enbostadshus. Förtätningen 
bidrar till variation i form och funktion. 

Stadsbild och gestaltning
Området präglas av småhusbebyggelse i en eller två våningar. 
Den nya bebyggelse anpassar sig till omgivningen genom 
placering, skala och höjd. Större delen av byggnaden sluter 
sig in mot slänt och naturområde med undantag från en 
gavel som exponeras mot Färgargatan. I planbeskrivningen 
finns en illustrationskarta som visar förslag på bebyggelsens 
framtida gestaltning.

Bostäder och arbetsplatser
Ett LSS boende skapar utöver bostäder, arbetsplatser vilket 
ökar variationen av områdets användning. En varierad 
funktion resulterar i ett rikare socialt liv.

Offentlig och kommersiell service
Kyllared har en begränsad tillgång till förskola/skola. 
Närmast hittas Bodagårdens och Sörmarksgårdens förskola 
ca 1 km från planområdet. I närområdena Sörmarken/Svens-
gärde planeras utveckling av ytterligare förskolor. 

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 1:90, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2018. 
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Kyllared - planavgränsing. 

Vy från Färgargatan.
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Planområdet sett från korsningen Färgargatan och Spolargatan. Intilliggande bostadsbebyggelse.

Gång- och cykelväg sydost om planområdet.Planområdet från norr längs med Färgargatan.

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt platt, främst den västra delen mot 
Färgargatan vilket skapar goda förutsättningar för att uppnå 
kraven för tillgänglighet. Platsen lämpar därmed för etable-
ring av kommunal verksamhet, särskilt anpassade bostäder 
för människor med funktionsnedsättning. Byggnader och 
deras omgivande utemiljö utformas i enlighet med de krav 
som finns på fysisk tillgänglighet.

3. Gator och trafik
Gatunät
Strax norr om Kyllared finns riksväg 40 med en hastighets-
gräns på 80 km/h och en trafikbelastning på 8000 - 14000 
(ÅMD). Angöringsgatan Tvinnargatan närmast industri-
området har den högsta trafikbelastningen inom området 
Svensgärde/Kyllared med ca 2500 fordon (ÅMD) där även 
tunga fordon kan förekomma. 

Svensgärde/Kyllared kännetecknas av ett uppbrutet gatunät. 
Vävargatan omsluter området och fungerar som inmatnings-
gata. Svensgärdegatan och Färgargatan skapar två trafikaxlar 
som angör villatomterna inom området. Gatorna är breda, 
dubbelriktade och används av blandtrafik. Planområdet 
angörs via Färgargatan. 

Gångtrafik
Området har goda förutsättningar för gångtrafik. Vägarna i 
närhet till planområdet är asfalterade men utan trottoar. På 
Tvinnargatan separeras de olika trafikslagen genom trottoar 
och gångväg.

Cykeltrafik och cykelparkering
Planområdet har en god tillgång till cykelvägar. Från 
Tvinnargatan finns flera cykelvägar som leder till Borås 
centrala delar. Omgivande gatustruktur lämpar sig väl för 
transport med cykel, även i de fall separat cykelväg saknas. 
Cykelparkeringar anordnas inom kvartersmark i exempelvis 
komplementbyggnader. 

Kollektivtrafik
Området trafikeras idag av stadsbusslinje 3 som har sträck-
ningen Knalleland-Centrum-Svensgärde och omvänt. Flera 
hållaplatser nås inom 400 meters gångavstånd, av dessa 
ligger Spolargatan närmast och är även den sista innan linjen 
lämnar området. Avgångar sker två gånger varje timme, varje 
dag.

Biltrafik och bilparkering 
Angöring till LSS-boendet kommer att ske längs Färgargatan. 
Borås stads parkeringsnorm anger att 2/3 av antalet anställda 
inom funktionen vård skall få möjlighet till parkeringsplatser. 
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Parkeringsbehovet har uppskattats till 5-6 parkeringsplatser 
för anställda, besökare och boende samt en handikappanpas-
sad parkeringsplats. 

Planändringen beräknas inte medföra någon betydande 
trafikalstring eller behov av parkeringsplatser inom området. 
Befintligt gatunät anses klara den nya belastningen och 
parkeringsbehovet bedöms inte påverka omkringliggande 
fastigheter.

Angöring och utfarter
Angöringen sker via Färgargatan och uppförs ca 50 m från 
närmast intilliggande gatukorsning. Bebyggelsen är indragen 
vilket skapar goda möjligheter att skapa en trafiksäker 
angöringsplats invid gata/entré.  

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området har en utbyggd infrastruktur med goda förutsätt-
ningar att försörja planområdet med tekniskt underhåll. Det 
finns goda möjligheter att ansluta ny bebyggelse till befintlig 
kommunal vatten, spillvatten och dagvattenledningar. 

Vattenledningsnätet har en tillräcklig kapacitet och förslagen 
exploatering kommer inte påverka ledningsnätet. Förbindel-
sepunkt för dagvatten, spillvatten och vatten kan upprättas 
väster om planområdet. 

Dagvatten
Avrinningsområdet omfattas av en sluttning mot sydöstra 
delen av planområdet. Ett dike finns på planområdets östra 
sida. Dagvatten ska avledas mot diket/vattendraget innan 
industriområdet. Platsen anses ha goda förutsättningar för att 
kunna hantera dagvatten inom kvartersmark. Bedömningen 
är att ingen dagvattenutredning krävs för planområdet. 

Exploateringen ska inte innebära högre flöden av dagvatten 
vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört med innan föränd-
ringen. För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 

Buss- och cykelkarta.
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Strax söder om planområdet finns mark som enligt grönom-
rådesplanen är viktiga och har utpekade naturvärden. I dessa 
områden finns även viktiga stråk för djur och människor, dels 
för spridningen av djur genom olika naturområden dels för 
människort tillgänglighet till strövområden.

Lek och rekreation
Närmaste lekplats är Svensgärdeparken som ligger ca 350 
meter söder om planområdet. Parken är en tillgänglighets-
anpassad lekplats med nära tillgång till omgivande natur. 
Planområdet ligger i nära anslutning till omkringliggande 
rekreationsområden däribland strövområden .

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik, radon och markföroreningar
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon. Det finns ingen anledning att tro att 
marken på annat sätt är förorenad. 

En geoteknisk utredning utfördes av COWI AB den 30 
november 2017. Den geotekniska undersökningen redovisar 
de geotekniska och hydrogeologiska förhållanden, stabilitets-
risker och ger råd gällande grundläggningsförutsättningar 
inför byggnation. 

Stabiliteten inom området bedöms vara tillfredsställande för 
befintliga förhållanden. Jordlagren inom området utgörs av 
friktionsjord med begränsad tjocklek. Eventuella sättningar 
kan bildas i samband med uppförandet av ny byggnad främst 
på grund av det organiska material i form av gyttja, torv och 
mulljord som är sättningskänsligt och förutsätts schaktas 
bort. Om materialet belastas med t.ex. en markhöjning 
bedöms sättningar uppstå även av mindre laster.

I områdets norra och östra del finns ett mindre höjdparti 
med en höjd ovan omkringliggande mark på ca 3 m och en 
bedömd släntlutning på ca 1:2. Stabiliteten för höjdpartiets 
slänter bedöms vara tillfredställande för befintliga förhål-
landen.

För den tilltänkta byggnaden bedöms grundläggning kunna 
utföras med platta på mark. Grundläggning föreslås på fast 
lagrad friktionsjord eller på packad sprängstensbotten. Innan 
grundläggning ska det säkerställas att allt organiskt material 
är avlägsnat och att grundläggning av byggnad och ledningar 
sker frostfritt. Vid lokala schakter ska stabilitetsförhållandena 
kontrolleras.

Sammantaget bedöms eventuell tillkommande byggnation 
inte utgöra någon risk för områdets totalstabilitet med förut-

m² skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin 
med en effektiv volym av 3 m³ per 100 m² hårdgjord yta skall 
anläggas.

Värme
Ett antal lägenheter norr om planområdet har anslutits till 
fjärrvärme och tillgången till färrvärme anses god. En ny 
förbindelsepunkt kan upprättas från fastighetens nordvästra 
gräns. 

El, tele och fiber
Området har en väl utbyggd el, tele och fibernät. Planområ-
det kan anslutas till kommunalt nät från fastighetens västra 
gräns. 

Avfall
Planområdet har goda förutsättningar för att uppfylla regler 
för avfallshantering/hämtning. Avfallsutrymmen kan anord-
nas inom kvartersmark i exempelvis komplementbyggander. 
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Området är i gällande plan utpekat som ett naturområde, 
sammankopplat med naturområden som sträcker sig hela 
vägen till Kransmossens friluftsområde. Planområdet består 
av ett svagt sluttande skogsområde mot sydöst. Här växer 
både äldre och yngre löv- och barrträd. 

Från Färgargatan upplevs terrängen platt, med vissa blötare 
låga partier. De låga partierna, särskilt i den västra delen 
bildar en öppen bäck som är kulverterad utanför planområ-
det. I planområdets centrala och norra del finns höjdskill-
nader vilket avgränsar planområdet från omkringliggande 
fastigheter i norr.

Den nya bebyggelsen upptar en mindre del av detta grönom-
råde. Bedömningen är att tillgången är god till grönområden 
med samma funktion. Ett önskvärt scenario är att minska 
oskäligt utnyttjande av grönområde och bevara en del av 
befintlig terräng och naturområde.

Grönområdesplan
Planområdet är inte klassat i grönområdesplanen och utgör 
inte en viktig spridningskorridor för djur. Naturområdet är 
dock ett grönt inslag i området och har en viss betydelse för 
människors fysiska och psykiska hälsa.
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sättning att allt organiskt material under planerad byggnad 
schaktas bort och ersätts av t.ex. packad sprängsten.  

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna, vissa av 
åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Miljökvalitets-
normer finns för grundvatten, ytvatten, buller och luft.

Grund och ytvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen kommer inte påverkas negativt av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Inga sjöar och vattendrag finns inom planområdet. Terräng-
en sluttar mot sydöst genom vilket ett mindre vattendrag 
rinner. Vatten som lämnar planområdet kommer att via 
Kransån och Lillån slutligen hamna i Viskan. Bedömningen 
är att genomförandet av planen inte kommer att bidra till att 
ytvattnet i Viskans vattenområde påverkas negativt. 

Släckvatten
Exploateringsytans relativt flacka område resulterar i goda 
förutsättningar att kunna hantera släckvatten vid eventuell 
brand. Planområdets sluttning mot ett dike i öst ger möjlighet 
till uppsamling vid källan. Ett annat alternativ är att samla 
släckvattnet vid närliggande brunn under släckningsarbetet. 

Ytterligare alternativ är att dagvattensystemet förses med en 
ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
Förtätningen innebär att nya bostäder och arbetsplatser 
tillkommer på en plats som idag upplevs som öde. Platsen 
kommer i samband med nya funktioner att vara aktiv under 
större delen av dygnets timmar vilket i sin tur bidrar till en 
levande miljö som genrerar större sociala upplevelser.

Variation av funktionalitet förstärker områdets sociala 
kvalitéer och bidrar till att människor med olika bakgrund 

Höjdskillnad mellan planområdet och angränsande bostadshus i norr.

Terräng och vegetation inom planområdet.

Vy från Spolargatan.

Terräng och vegetation.  
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möts och interagerar. I närheten finns busshållplatser och 
rekreationsområden som skapar ett gott underlag för möten 
och social interaktion. 

8. Störningar på platsen
Strax öster om planområdet längs Vävlagargatan återfinns ett 
antal verksamheter med inriktning mot metall- ytbehandling 
och logistik. I dagsläget uppnås de reglerade skyddsavstånden 
på 50 m, 100 m, 150 m och 200 m mellan verksamheter och 
ny bebyggelse. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga.

Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Även 
Borås stads riktlinjer för skyddsavstånd för känslig markan-
vändning uppfylls i förslagen detaljplan. Distansen är god till 
andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms 
inte som nödvändiga.

Buller
Enligt Borås Stads översiktliga bullerkartläggning (se sid. 12) 
ligger planområdet utanför de ljudintervall då en fördjupad 
bullerutredning krävs. 

Ekvivalenta bullernivåer - Bullerkarta (2012)

Maximala bullernivåer - Bullerkarta (2012) 



Maximala bullernivåer påverkar inte bebyggelsen och 
förutsättningar för att gällande riktvärden för buller från 
trafik enligt förordning 2017:359 uppfylls är goda. Dels 
uppfylls 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadernas 
fasad, dels 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid uteplats. Ytterligare utredningar bedöms inte 
som nödvändiga. 

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda 
av buller. Den verksamhet som tillåts ger heller inte upphov 
till något buller som kan störa omkringliggande bostäder. 
En ytterligare bullerutredning bedöms därför inte som 
nödvändig.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse enligt planen påverkar inte 
halterna negativt och därmed behöver åtgärder inte vidtas. 
Normerna överskrids inte på platsen och de kommer heller 
inte att överskridas på grund av den nya bebyggelse som 
tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Användning av kvartersmark har fått användningen BD som 
motsvarar ändamål för bostäder och vård. Bestämmelserna är 
satta för att tillåta det tänkta LSS-boendet och ger flexibilitet 
att vid framtida behov använda området för andra verksam-
heter. Området ägs och sköts av kommun.  

Byggrätten inom planområdet begränsas till 800 m² byggnad-
sarea inkl. komplementbyggnader. Totalt tillåts en våning.  

Prickmark 
Kvartersmark markerad med prickar innebär att byggnader ej 
får uppföras.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Borås Stads vision finns en målsättning om socialt hållbara 
bostäder över generations- och kulturgränser, en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelse-

former. Planen bidrar till att möta den efterfrågan som idag 
finns på LSS-boende i kommunen, och därmed till att nå 
Vision 2025. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP 06, anger samhälls-
byggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande 
spelregler är relevanta för detaljplanen:

 » Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäker-
het.

 » Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbruk-
ning vid uppvärmning.

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse 
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

 » Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö-och 
riskfaktorer.

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I ett 
hållbart samhälle tas hänsyn till villkor för en god bebyggd 
miljö. Planen främjar hushållning av mark och resurser och 
möjliggör bebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge. Bebyg-
gelsen anpassar sig till platsens förutsättningar och främjar 
en god och hälsosam livsmiljö.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Behovsbedömningen har kommit fram till att det är 
viktigt att belysa följande frågor i arbetet med detaljplanen

• Geoteknik

• Exploatering av naturområde

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljpla-
nen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i 
denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts användning 
för LSS boende och i planbestämmelser begränsas använd-
ningen av planområdet till bostäder och vård. 

Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåver-
kan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
enligt Miljöbalken 6 kap 11, 12§§ bedöms därför inte behöva 
genomföras.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN14

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark. För Borås Stad, Lokalförsörjningsförvalt-
ningen (LFF), innefattar det byggnation av LSS-boende med 
tillhörande anläggningar och anslutningar, parkering samt 
in- och utfart till området. LFF ansvarar även för framtida 
drift och underhåll.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten till förbindelsepunkt. LFF ansvarar för utbyggna-
den av densamma inom kvartersmark samt framtida drift och 
underhåll. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av fjärr-
värme till förbindelsepunkt vid tomtgräns i Färgargatan. LFF 
ansvarar för utbyggnaden av densamma inom kvartersmark. 
Se rubrik 4. Teknisk försörjning

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som LFF 
tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörjning

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende LSS-boendets 
fastighet. 

Ledningar 
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

• Borås Energi och Miljö
• Borås Elnät AB
• Borås Stad, Tekniska Förvaltningen
• Skanova

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Kyllared 1:90 

som ägs av Borås Stad.

Fastighetsbildning, servitut och gemensamhetsanlägg-
ningar 
Fastighetsbildningsåtgärd kommer att ske för att bilda lämp-
lig fastighet för LSS-boendet.  

Fastighetskonsekvenser
En fastighet för LSS-boendet avstyckas från Kyllared 1:90. 
En ny byggrätt för bostäder (B) och/eller vård (D) tillskapas.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmarken bekostas av Lokalför-
sörjningsförvaltningen (LFF). Det innebär samtliga utred-
ningar, tillstånd och utbyggnader av tekniska anläggningar 
samt byggnader.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, vilket 
ökar fastighetens marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för fram-
dragning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten 
och dagvattenanläggningar. Om fjärrvärme används som 
uppvärmningsform kommer även detta innebära ytterligare 
kostnader för BEM. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsav-
gifter då den nya fastigheten inom planområdet ansluts till 
det allmänna Va-nätet samt ev. fjärrvärme.

Plankostnader
Planavgift debiteras vid bygglov.

Förrättningskostnader
Den fastighetsbildning dvs. avstyckningen från Kyllared 
1:90, som är nödvändig för planens genomförande och 
byggnationen av LSS-boendet bekostas av Lokalförsörjnings-
förvaltningen.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.



DETALJPLAN 15

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Afshin Ghafoori 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt/plankonsult 

Stadsledningskansliet - Mark & exploatering

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Detaljplanesamråd enligt PBL 5:11 (SFS 2017:965) har ägt 
rum under tiden 18 oktober - 22 november 2017 avseende 
samrådshandling upprättad 16 oktober 2017. Berörda markä-
gare har underrättats med brev. Under samrådstiden har 
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har 
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

 
18 remissinstanser och 4 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen (utställningshandlingen):

 » En justering av plankartan vilket innebär att planområ-
dets avgränsing förminskats.

 » En justering av plankartan vilket innebär att antalet 
tillåtna våningar sänks från två till en våning.

 » En justering av planbestämmelse vilket innebär att 
inom byggrätt tillåts även komplementbyggnader.

 » Planbeskrivningen har förtydligats gällande buller.

 » Planbeskrivningen har förtydligats gällande natur, 
grönområdesplan samt geoteknik, radon och markför-
hållanden. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

Samrådsredogörelse
Detaljplan för del av Kyllared, Kyllared 1:90, Borås Stad, upprättad den 15 mars 2018. 

1. Yttranden från remisspart 17

S1 Kommunstyrelsen  17

S2 Länsstyrelsen  17

S3 SGI  17

S4 Trafikverket  17

S5 Tekniska nämnden 17

S6 Miljö- och konsumentnämnden   17

S7 Borås Energi och Miljö  17

S8 Borås Elnät  17

S9 Lantmäterimyndigheten 17

S10 Förskolenämnden  17

S11 Kulturnämnden  17

S12 Räddningstjänsten  18

S13 Fritids- och folkhälsonämnden  18

S14 Lokalförsörjningsnämnden  18

S15 Västtrafik 18

S16 Naturskyddsföreningen 18

S17 Sociala omsorgsnämnden   18

S18 Vattenfall   18

2. Yttranden från sakägare 18

S19  Kyllared 1:135  18

S20  Kyllared 1:134 18

S21  Kyllared 1:117  18

S22  Kyllared 1:54  19
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Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2017-06-19  i beslut § 374 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja två detaljplaner. 
Syftet är att undersöka möjligheterna för kommunal verk-
samhet på två tomter i Kyllared och Sörmarken. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2017-06-29 i beslut § 161 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för del av Kyllared.

Den 17 oktober 2017 beslutade planchefen via delegations-
beslut §011 från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut 
detaljplanen på samråd. Samrådet ägde rum den 18 oktober 
- 22 november 2017.

1. Yttranden från remisspart
Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och 
kommenteras nedan. Yttrandena är delvis sammanfattade 
för att enkelt skapa en överblick över de viktigaste inkomna 
synpunkterna.

S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget men lyfter frågan 
kring planområdets omfattning. Samhällsbyggnadsnämnden 
bör i det fortsatta arbetet med planen se över frågan kring att 
halvera planområdets storlek så att den naturliga gröna kullen 
i öster uteblir och förblir natur.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses genom att planavgränsningen för-
minskas och en större del av naturområdet bevaras.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har inga invändningar mot gällande planför-
slag men påpekar att  en geoteknisk bedömning behöver 
vara redovisad på plankarta/planbeskrivning för att inte 
aktualisera prövningen. 

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med en sammanfatt-
ning av den geotekniska utredning som utfördes av COWI 
AB den 30 november 2017. Den sammanfattande bedöm-
ningen är att ny byggnation inte utgör någon risk för områ-
dets totalstabilitet under förutsättning att organisk material 
schaktas bort och ersätts med kompakt mark. För en utför-
ligare beskrivning hänvisas till planeringsunderlaget ”PM 
Geoteknik 2018” bifogat resterande planhandlingar .

S3 SGI 
SGI har noterat en avsaknad av beskrivningen av markför-
hållanden samt förutsättningar för ras, skred och erosion i 

planbeskrivning/plankarta. Om inte risker kan uteslutas bör 
en stabilitetsutredning utföras. Förutsatt att synpunkterna 
beaktas är planläggning möjlig.

Kommentar
Se kommentar till S2, Länsstyrelsen.

S4 Trafikverket 
Trafikverket förutsätter att den nya bebyggelsen klarar kraven 
i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande. Om 
trafikverket drabbas av kostnader till följd av kommunens 
planering eller bristande uppföljning av planering och 
bygglovsgivning kommer Trafikverket att överväga att ställa 
skadeståndsanspråk på kommunen.

Kommentar
Planområdet befinner sig ca 300 m från riksväg 40 och den 
nya bebyggelsen bedöms inte påverkas av buller. Planbeskriv-
ningen har kompletterats med ett förtydligande gällande 
buller, se sid 13. Planområdet har förminskats och förutsätt-
ningar för att uppnå kraven enligt förordning SFS 2017:359 
om trafikbuller vid bostadsbyggande bedöms som uppfyllda.

S5 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

S6 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till 
detaljplan.

S7 Borås Energi och Miljö 
Borås Energi och Miljö har inga invändningar mot gällande 
planförslag men har i sitt yttranden uttryckt ett behov av 
mindre justeringar i planbeskrivningen gällande teknisk 
försörjning, dagvatten och värme. 

Kommentar 
Planbeskrivningen har reviderats gällande teknisk försörj-
ning, dagvatten och värme. En revidering har även utförts 
för den del i genomförandebeskrivningen som berör ansvars-
fördelning.

S8 Borås Elnät 
Borås Elnät tillstyrker förslaget till detaljplan.

S9 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten tillstyrker förslaget till detaljplan.

S10 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

S11 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.
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S12 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten noterar att det är generellt ont om 
brandposter i området och att närmsta brandpost finns 
på Tvinnargatan ca 175-200 meter bort. Därför önskar 
räddningstjänsten att en brandpost anläggs i närheten av 
LSS-boendet, t ex nära korsningen Spolargatan/Färgargatan.

I övrigt har räddningstjänsten inga synpunkter i ärendet.

Kommentar
Räddningstjänstens yttrande noteras.

S13 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget till 
detaljplan.

S14 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

S15 Västtrafik
Västtrafik ser positivt på gällande planförslag men påpekar 
behovet av mindre justeringar i planbeskrivningen gällande 
kollektivtrafik.

Kommentar
Planbeskrivningen har reviderats gällande linjer och hållplats 
för kollektivtrafik.

S16 Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen tillstyrker förslaget till detaljplan.

S17 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan.

S18 Vattenfall
Vattenfall tillstyrker förslaget till detaljplan.

2. Yttranden från sakägare
S19 Kyllared 1:135
Fastighetsägare har invändningar mot att ny byggnad 
uppförs i nära anslutning till egen fastighet. Ägaren anser 
att detta påverkar fastighetsvärdet och förutsättningar som 
insynsskyddad uteplats och gränsande till skogsparti. Exploa-
teringen anses även påverka djur och människors hälsa, 
exempelvis anses naturområdet och dess vegetation skydda 
mot buller från riksväg 40. 

Därtill anser man att en förtätning är olämpligt med tanke 
på den täta bebyggelsen idag. Förslaget anses innebära sämre 

förutsättningar för områdets trafik och trafiksäkerhet som 
idag redan är bristfällig särskilt i korsningen Spolargatan/
Svensgärdegatan.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis genom en förminskning av 
planavgränsningen. Ny planavgränsing innebär att mer natur 
bevaras och insyn till rubricerad fastighet undviks. Planbe-
skrivingen har förtydligat förutsättningarna gällande buller, 
se sid 13. 

Detaljplanen föreslår en indragen byggnad som inte påverkar 
siktlinjer vid korsningen Färgargatan och Spolargatan. Ett 
genomförande av detaljplanen medför inte heller en större 
mängd trafik. Yttrandet gällande Spolargatan/Svensgärdega-
tan noteras men berör inte bedömningen av denna plan.

S20 Kyllared 1:134
Fastighetsägaren motsätter sig förslag till detaljplan. Detalj-
planen innebär att ett naturligt grönområde som skyddar mot 
buller från riksväg 40 och är en trivsam miljö för närboende 
försvinner. 

Dessutom anses exploateringen olämplig med tanke på skala 
och höjd. Om en liknande förfrågan om exploatering gjorts 
av privat fastighetsägare skulle ett beviljande vara osannolikt 
enligt sakägare. Fastighetsägaren uttrycker även oro för att 
den nya bebyggelsen påverkar framtida dagvattenflöden. 
Ytterligare hårdgjorda ytor i kombination med försvinnande 
av vegetation ökar trycket av dagvatten mot fastighet 1:134 
vilket anses olyckligt. 

Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis genom att planavgränsningen 
förminskas och en del av naturområdet bevaras. Planbeskri-
vingen har förtydligat förutsättningarna gällande buller, se 
sid 13. 

Planbeskrivningen har reviderat och förtydligat idén om 
gestaltning. Befintlig öppen bäck kommer vid exploatering 
att kulverteras och dagvatten avledas via betongrör. Planom-
rådet på 3000 m² kommer sannolikt inte överskrida tillåten 
gräns för hårdgjord yta utan fördröjningsåtgärd. Om gränsen 
överskrids skall fördröjningsåtgärd skapas inom fastighet, se 
sid. 7.

S21 Kyllared 1:117
Fastighetsägaren motsätter sig förslag till detaljplan. Fastig-
hetsägaren har tidigare nekats köp av kommunal mark med 
hänvisning om natur/allmän plats. Man anser att att planänd-
ringen inte är acceptabelt med tanke på tidigare bedömning. 
En exploatering anses inte lämplig med tanke på den natur 
och djurliv som försvinner. 
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Fastighetsägaren har i ett tidigare bygglovsansökan fått avslag 
om förslag till påbyggnad med hänvisning till inverkan på 
omgivande bebyggelse. Man anser att den nya bebyggelsen 
i två våningar strider mot tidigare ställningstaganden och 
påverkar sol och ljusförhållanden inom egen fastighet.

Kommentar
Synpunkten tillgodoses genom att planavgränsningen för-
minskas och en större del av naturområdet bevaras. Antalet 
våningar sänks från två till maximalt en våning för att inte 
påverka sol och ljusförhållanden på berörda sakägare.

S22 Kyllared 1:54
Fastighetsägaren motsätter sig förslag till detaljplan. Man 
uttrycker en oro för att den nya bebyggelsen påverkar 
framtida dagvattenflöden. Man anser att en ny bebyggelse 
kommer medföra skador på den egna fastigheten. 

En exploatering bidrar dessutom till en ökad mängd trafik 
som påverkar fastighetsägaren. De 5-6 parkeringsplatser som 
redovisats i samrådshandlingen anses olämplig och påverkar 
förutsättningarna för den egna vitelseytan. Man anser 
dessutom att den egna fastigheten påverkas negativt under 
byggnationstiden, något man känt av när Borås stad tidigare 
underhållit delar av naturområdet genom gallring. Samman-
taget anser fastighetsägaren att bygget med stor sannolikhet 
påverkar den egna fastighetens värde.

Kommentar
Synpunkten om olämpliga parkeringsplatser intill egen 
vistelseyta tillgodoses delvis genom ny illustrationsförslag. 
Parkeringen förflyttas och en ny byggnad placeras mellan 
parkeringsplats och fastighet Kyllared 1:54. 

Byggnation och anläggning under byggskede sker inom 
egen fastighet eller på kommunal mark. Under entreprenad 
och byggtid skall ansvarig byggherre och kontrollansvarig 
säkerhetsställa att samhällets krav på den bebyggda miljön 
uppfylls avseende de tekniska egenskapskraven, förbudet mot 
förvanskning samt varsamhetskrav. 
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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Planprocessen. Byt bild  K:\SBK\PLAN\Administration\planprocessbroschyr  om du har begränsat förfarande

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Plansamråd Kommunicering Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter kommunicering 
skickas ärendet till 
Samhällbyggnadsnämn-
den eller Kommunfullmäk-
tige för antagande.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Det finns möjlighet att 
granska förslaget under 
två veckor och komma 
med synpunkter. För att få 
rätt att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. 
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Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 

m.fl., Borås Stad. 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Borås 

Stad med nedanstående tillägg kring befintlig förskola i området.         

Ärendet i sin helhet 

Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen Byttorp. Befintlig 

bebyggelse utgörs av tegellameller i fyra våningar som ansluter med sina gavlar 

mot vägen. Strax norr om Byttorpstå, längs Ribbingsgatan, finns ett litet lokalt 

centrum med skomakeri och restaurang inrymt i en av de större stadsvillorna. 

Söder om planområdet på väster sida om Alingsåsvägen finns en blomsterbutik 

och ett bageri.  

Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning. Sammanlagt föreslås 

cirka 120 lägenheter fördelade i fem friliggande byggnadsvolymer i 3-7 våningar 

samt tillhörande parkeringsplatser i garagen respektive parkeringsdäck.   

Den förskola som omnämns i planbeskrivningen, Byttorpsgården, kan inte ligga 

kvar på nuvarande plats och Borås Stad letar ny lokalisering för denna. Det 

råder behov av fler förskoleplatser i området och Förskolenämnden framhåller 

att detta bör beaktas när områden förtätas.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Borås Stad.                         

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-04-19.  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra 
för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1 m.fl. Samman-
lagt föreslås cirka 120 lägenheter fördelade i fem byggnads-
volymer i 3-7 våningar. Detaljplanen är förenlig med Borås 
översiktsplan och innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp. 

Översiktskarta med planområde
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheterna 
Byttorpstå 1 och 2, Byttorpshörn 1 med flera i stadsdelen 
Byttorp. 

Planområde
Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen 
Byttorp. Planområdets storlek är ca 12000 m2. Inom 
detaljplaneområdet finns 4 fastigheter. Borås Stad äger 
fastigheten Byttorpstå 1 och Lundby 1:1. CEB Byttorpstå 
AB, nedan kallad Cernera, äger fastigheten Byttorpstå 2 och 
HSB Gambrinus nr 5 i Borås AB, nedan kallad HSB, äger 
Byttorpshörn 1. HSB och Cernera kommer att förvärva vissa 
delar av den kommunalt ägda marken inom planområdet för 
att möjliggöra genomförandet av detaljplanen.

Planområdet avgränsas i norr av kommunägd naturmark, i 
väster av privatägd bostadsbebyggelse (Byttorpsgräns 9 m.fl.), 
i öster av industrifastigheten Byttorpshörn 2 och i söder mot 
Alingsåsvägen respektive Ribbingsgatan.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner P137 samt P158 för området anger 
Kvartersmark - Bostäder samt Allmän plats - gatu- och 
parkmark. Detaljplanerna är från 1941 respektive 1945 och 
genomförandetiden har gått ut.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-12-13 i beslut § 644 att 
ställa sig positiv till att Byggnadsnämnden prövar möjligheten 
att ändra detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl. Samhällsbygg-
nadsnämnden gav 2012-01-19 i beslut § 8 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Uppdraget pausades en tid och när det sedan återupptogs 
utvidgades planområdet till att inbegripa även fastigheterna 
Byttorpstå 1 och 2. Mot bakgrund av att plan- och bygglagen 
ändrats och att det finns nya riktlinjer för buller sedan 
planuppdraget gavs 2012 beslutade Samhällsbyggnadsnämn-
den 2016-06-28 i beslut § 208 att ge Samhällsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att avsluta planärendet P22/10 samt att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett 
nytt planärende för ovan berörda detaljplaneområde. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-02-09 i beslut § 
41 att godkänna att förvaltningen går vidare med föreslagna 
volymer i form av 6 våningar till samråd. Planchefen beslu-

tade 2017-02-22 via delegation i beslut § Pl 2017-000003 
att sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden 
den 1 mars – den 10 april 2017. Inkomna synpunkter finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i anslutning till egnahemsområdet 
Byttorp i sydväst och Getängens industriområde i nordöst. 

Närliggande bebyggelse är till övervägande del uppförd som 
mindre flerbostadshus med lägenheter - enstaka ”Egna Hem” 
från 1920-talet utmed Ribbingsgatan, samt i huvudsak något 
större flerfamiljshus från 1930-1960-talet utmed Alingsåsvä-
gen.    

Befintlig bebyggelse längs med Alingsåsvägen norr om 
Byttorpshörn 1 utgörs av tegellameller i fyra våningar som 
ansluter med sina gavlar mot vägen. Strax norr om Byttorp-
stå, längs Ribbingsgatan, finns ett litet lokalt centrum med 
skomakeri och restaurang. Söder om planområdet på väster 
sida om Alingsåsvägen finns en blomsterbutik och ett bageri.  

Området omfattas av i kulturmiljöprogrammet utpekade 
området nr 18 ”Nedre Byttorp”  Bebyggelsen beskrivs så här 
i programmet:

Karaktäriserande för Byttorp är en tvåvånings spritputsad 
byggnad med avsmalnande gavelspetsar på sadeltaken. Vissa 
av husen varierades med olika entrépartier, fönstersättningar, 
frontespisar och burspråk. Bebyggelsen i nedre Byttorp har 
idag genomgått relativt stora förändringar vad gäller detaljer 
och fasadförändringar men helhetsintrycket bestående av 
i stort sett intakta byggnadsvolymer i kombination med 
ursprunglig tomtindelning, uppvuxna trädgårdar m.m. 
består. Tillsammans förmedlar denna helhet en bra bild av 
hur området ursprungligen planerades och gestaltades.

Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvarters-
struktur med oregelbundna terränganpassade gator och 
mindre platsbildningar som speglar ett planeringsideal som 
ansluter till trädgårdsstadens övergripande idéer (Värdefulla 
kulturmiljöer i Borås kommun, Borås 2000).

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen innebär en förtätning och utökning av 
bostadsbebyggelsen längs med Alingsåsvägen. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås, upprättad den 6 mars 2018.
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Illustration av Byttorpstås fasad som visar en av flera möjliga lösningar längs med Allingsåsvägen.
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Sektion C-C Sektion D-D
Tvärsektioner visande förhållandet mellan den befintliga bebyggelsen vid Ribbingsgatan 1 och 3 och tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå

Utdrag ur solstudie för planområdet under vårdag jämning- fler vyer återfinns i bilagd studie

Från och med klockan 15-16 skuggas befintlig bebyggelse på andra sidan Alingsåsvägen av tillkommande bebyggelse vid Byttorpstå.          
Skuggpåverkan bedöms vara acceptabel gentemot omgivande bebyggelse.
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Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse utmed Alingsåsvägen från söder. Bebyggelsen placeras i direkt anslutning mot Alingsåsvägen för att åstadkomma största 
möjliga friytor på tomten i väster. Planförslaget möjliggör för en eller flera lokaler i bottenplan längs med Alingsåsvägen (vy 1).

Foto utmed Alingsåsvägen.

Fasad över bebyggelsen vid Byttorpstå sett från Alingsåsvägen. Bottenvåningarna regleras till att vara genomsiktliga eller indragna med minst 30 %. För delar av bebyggelsen 
krävs en höjd på minst 2.7 meter mellan golv och tak för att möjliggöra en mindre verksamhet. 
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Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse mot Ribbingsgatan (vy 2). Den högre markhöjden längs med Ribbingsgatan möjliggör att gården kan förläggas ovanpå 
parkeringsgaraget. Detta medför en bebyggelse i fem plan med indragen takvåning från Ribbingsgatan.

Foto mot Ribbingsgatan idag.
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Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse vid Byttorpshörn (vy 4). Bostadsbebyggelse i fyra våningar föreslås längs vägen. Detaljplanen möjliggör bebyggelse på 
parkeringsdäcket till höger i bilden som en del i att göra detaljplanen mer flexibel över tid. Exploatören har i nuläget inte för avsikt av uppföra påbyggnaden.

 

Foto utmed Alingsåsvägen mot Byttorpshörn.
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Fotomontage med volymstudie av möjlig ny bebyggelse utmed Alingsåsvägen mot norr. I bottenvåningen längs Alingsåsvägen medges verksamheter och garage. Bebyggelsens höjd 
är vid Byttorpstå något högre än omgivande bebyggelse längs Alingsåsvägen men bedöms vara anpassad till omgivningen. Den översta våningen har dragits in och ger därmed 
ny bebyggelse en lägre takfot som har ungefär samma höjd som den vid Ribbingsgatan 6 (vy 3).

Foto utmed Alingsåsvägen idag från norr.
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Sammanlagt föreslås cirka 120 lägenheter fördelade i fem 
friliggande byggnadsvolymer i 3-7 våningar samt tillhörande 
parkeringsplatser i garage respektive parkeringsdäck.

Inom fastigheten Byttorpshörn 1 möjliggör detaljplanen 
bebyggelse på föreslaget parkeringsdäck som en del i att göra 
detaljplanen mer flexibel över tid. Exploatören har i nuläget 
inte för avsikt av uppföra bebyggelsen.

På fastigheterna Byttorpshörn 1 samt Byttorpstå 1 och 2 ges 
möjlighet att inrymma centrumverksamhet i en begränsad 
omfattning.

Stadsbild och gestaltning
Ny bebyggelse förhåller sig främst till bebyggelsen längs 
Alingsåsvägen och dess påverkan på bebyggelsemiljön på 
Nedre Byttorp bedöms vara av mindre omfattning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer inte att det kultur-
historiska värdet i området skulle minska i sådan omfattning 
att det förvanskas.

Användningen ändras inte i jämförelse med äldre detaljplan 
och den för kulturmiljön viktiga gatustrukturen i Byttorp 
påverkas inte vilket innebär att såväl områdets dokument-
värden som upplevelsevärden kommer att bevaras i allt 
väsentligt.   

Bebyggelsen på fastighet Byttorpshörn 1 placeras med 2 
meter bred förgårdsmark längs med gatan. Planen medger 
en fyravåningsbyggnad längs med gatan samt en femvå-
ningsbyggnad i planområdets norra del. Entréer vänds in 

mot den gemensamma gård som skapas mellan byggnaderna. 
Byggnadsarean (fotavtrycket på marken) för tillkommande 
bebyggelse regleras i detaljplanen till 1850 m2.

Planlösningarna behöver utformas som genomgångslägen-
heter där hälften av bostadsrummen ska vara vända mot 
ljuddämpad sida för att uppfylla bullerkraven. Mellan ny 
bebyggelse skapas en gård som med bullerskärm uppfyller 
kraven för ljudnivå vid uteplats. 

Byggnaden som föreslås på parkeringsgaraget vid Byttorps-
hörn 1 kan av bullerskäl endast uppföras som smålägenheter. 
Bebyggelsen medges vara ca 4 våningar hög. I illustrationen 
redovisas ett förslag framtaget som visar på en volym och 
placering som är anpassade för att möjliggöra acceptabla ljus- 
och utsiktsförhållanden för omgivande bebyggelse.

Bebyggelsen på Byttorpstå 1 och 2 regleras till att vara 
5-6 våningar med en ytterligare indragen takvåning. I 
bottenplan/souterräng förläggs ett parkeringsgarage. Bebyg-
gelsen placeras i direkt anslutning mot allmän plats för att 
åstadkomma största möjliga friytor på tomten i väster. Längs 
med Alingsåsvägen ställs krav på att fasaden ska vara genom-
släpplig med minst 20 % för att bidra till en ökad upplevelse 
av trygghet i gaturumet. Balkonger får inte anordnas i släppet 
mellan byggnaderna vid Byttorpstå och avses vara indragna 
längs med Alingsåsvägen.

Bebyggelsens höjd är vid Byttorpstå något högre än omgi-
vande bebyggelse längs Alingsåsvägen men bedöms vara 
anpassad till omgivningen. Den översta våningen har dragits 
in och ger därmed ny bebyggelse en lägre takfot som har 
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ungefär samma höjd som den vid Ribbingsgatan 6. Längs 
med Alingsåsvägen tillkommer en sockelvåning för garage 
och lokaler. Därmed kommer byggnaderna upplevas större 
på den här sidan vilket har bedömts rimligt i förhållande till 
gaturummets storlek. Bebyggelsen trappar sedan ner mot 
sydöst (där Ribbingsgatan möter Alingsåsvägen) för att följa 
markens lutning och anpassas till de lägre byggnaderna vid 
Ribbingsgatan 1 och 3. 

Bostäder
Detaljplanen innebär ett tillskott på ca 120 stycken nya 
lägenheter.

Arbetsplatser och kommersiell service
Planen tillåter att centrumverksamhet möjliggörs för 
handel eller annan verksamhet i bottenvåningarna inom 
planområdet vilket på sikt kan generera nya arbetsplatser. 
Vid Byttorpstå säkerställs möjligheten till lokaler genom 
bestämmelse som ställer krav på bjälklagshöjd samt krav på 
genomsiktlighet i fasad.

Offentlig service
Närmaste förskola ligger på cirka 300 meters avstånd 
(Byttorpgårdens förskola). Närmaste skola på ungefär 500 
meters avstånd (Byttorpskolan). 

Tillgänglighet
Planområdet är relativt plant och angöring till och inom 
byggnaderna kan och ska placeras för att uppfylla krav på 
tillgänglighet. Angöring fram till byggnaders entréer ska 
utformas att vara tillgängliga för personer med funktionsva-
riationer.

3. Gator och trafik
Gatunät
Alingsåsvägen löper genom planområdet. Vägen är utpekad i 
funktionellt prioriterat vägnät. I och med detaljplanen ändras 
gränsdragningen mellan allmän plats; väg och kvartersmark.  
Detta bedöms vara möjligt utifrån att:

 » Föreslagen gränsdragning mellan kvartersmark och 
allmän plats är anpassad till ett gränssnitt/bredd som 
återfinns i direkt anslutning norr respektive söder om 
planområdet samt anpassad efter befintlig stödmur (in 
mot tidigare villaträdgård). Äldre plans uppdelning 
av kvartersmark och allmän plats har inte realiserats. 
Därmed bedöms detaljplanens uppdelning mellan 
kvartersmark och allmän plats; väg vara en anpassning 
till befintliga förhållanden. Kommande åtgärder för 
bland annat cykel och busstrafik bedöms av Borås Stad 
rymmas inom detaljplanens gränsdragning.

 » På lång sikt arbetar Borås Stad, utöver den alternativa 
sträckning vid Viaredsmotet som föreslås i ÅVS 
Noden, aktivt med att hitta alternativa förbindelser 
som kan avlasta väg 180. Detta för att kunna möjligöra 
en överflyttning av biltrafik till andra vägar och 
därmed göra plats för en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafik.

Ribbingsgatan är en lokalgata som leder in i stadsdelen 
Byttorp. I anslutning till planområdet återfinns det gatunät 
som omfattas av kulturmiljöprogrammet för stadsdelen 
Byttorp med sin stadsplan med svängda gaturum och 
platsbildningar.

Gång- och cykeltrafik
Trottoar finns på båda sidor av Alingsåsvägen. Trottoaren 
längs vägens södra sida är även anpassad med en sådan 
bredd att den rymmer cykeltrafik. Trottoar finns på båda 
sidor av Ribbingsgatan.

Väster om Byttorpstå löper en gångväg som förbinder 
Ribbingsgatan med Alingsåsvägen. Denna ligger utanför 
planområdet och bibehålls i enlighet med gällande plan. 

Kollektivtrafik
I anslutning till detaljplaneområdet i öster finns en busshåll-
plats som trafikeras ungefär var tionde minut (linjerna 2, 8, 
21 och 153 men även linje 3 och nya linje 19 från och med 
2 april 2017. Linje 550 som är en regional linje mellan Borås 
och Alingsås trafikerar även hållplatsen. Tillgängligheten till 
kollektivtrafik är god.  

Biltrafik och bilparkering 
Alingsåsvägen är den huvudsakliga kommunikationsleden 
mellan Borås och Alingsås och trafikeras av cirka 12000 
fordon per dygn (ÅDT). Hastigheten är reglerad till 50 
km/h. 

Alingsåsvägen är idag ansträngd av mycket biltrafik vid 
vissa tidpunkter. Tillkommande bebyggelses trafikalstring 
bedöms vara liten och bedöms inte påverka situationen i den 
omfattningen att några åtgärder behöver vidtas.

En åtgärd som funnits med i kommunens infrastruktur-
planer sedan lång tid tillbaka är att bygga väg 180 i en ny 
sträckning mellan Viaredsmotet och strax norr om Sandhult. 
Effekten av åtgärden är en avlastning av befintlig sträcka 
(väg 180) med storleksordningen 4 500 fordon/vardagsdygn 
(Trafikverkets beräkning) genom Borås. Baserat på analys-
resultaten och den positiva bedömningen av nyttoeffekterna 
rekommenderas att denna åtgärd studeras vidare som en 
långsiktig hantering av de ökande trafikmängderna på vägen.
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En trafikutredning har gjorts för att utreda tillkommande 
utfarter till Alingsåsvägen. Se sammanfattning under rubri-
ken Angöring och utfarter.  

Ribbingsgatan trafikeras av cirka 500 fordon per dygn. 
(ÅDT) Hastigheten är reglerad till 50 km/h. 

Tillkommande parkeringsbehov ska lösas inom fastigheterna. 
Vid beräkning av parkeringsbehovet har Borås Stads parke-
ringsregler använts som underlag.

Vid Byttorpshörn planeras för 72 parkeringsplatser vilket 
täcker behovet för både befintlig och tillkommande bebyg-
gelse. Parkeringsdäcket under bostäderna vid Byttorpshörn 
rymmer 56 parkeringsplatser, 6 besöksparkeringar förläggs 
på gården. Längs med angöringsgatan längst i öster tillskapas 
10 parkeringsplatser.

Vid Byttorpstå planeras för 39 platser vilket täcker behovet 
för ny bebyggelse. Parkering inryms i parkeringsgarage under 
bostäderna samt tre besöksparkeringar på gården. 

Cykelparkering
För Byttorpshörn krävs att cirka 160 nya platser för 
cykelparkering skapas, vid Byttorpstå krävs 110 stycken 
cykelparkeringar. 

Angöring och utfarter
Vid Byttorpshörn flyttas den längst i norr liggande utfarten 
till nytt läge för att bättre möjliggöra angöring till gård och 
parkering. Befintlig utfarts nya läge är, i enlighet med den 
trafikutredning som gjorts, (Sweco 2016-04-16) placerad med 
något bättre siktförhållanden. Därmed tillförs ingen ytterli-
gare utfart och förhållandena skulle kunna anses snarare leda 
till en förbättring än en försämring av vägstandarden längs 
Alingsåsvägen. Plankartan reglerar området runt utfarter/
infarter med sikttrianglar.

Vid Byttorpstå tillkommer en in- och utfart för angöring 
till parkeringsgarage och en in- och utfart för en mindre 
angöringsparkering mot Ribbingsgatan. Påverkan bedöms 
acceptabel för kapaciteten på Ribbingsgatan. 

Riksintressen
Planområdet ligger inom 150 meter från Kust-till-Kustbanan. 
(järnväg med farligt gods) En längre beskrivning rörande 
påverkan återfinns under rubriken störningar på platsen; 
risker. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. 

Dagvatten
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan. För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 
2500 m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsma-
gasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord 
yta ska anläggas.

Borås Stad kan som huvudman för det kommunala systemet 
ställa krav på att kvantitet och kvalitet inte försämras samt att  
häftiga flöden undviks. Med fördröjningskravet som ställs på 
plankartan görs bedömningen att dagvattenledningsnätet har 
kapacitet för att ta hand om dagvatten från planområdet. 

Fjärrvärme, el, tele och fiber
Byttorpstå och Byttorpshörn kan anslutas till det befintliga 
fjärrvärmenätet. Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna 
som omger respektive del av planområdet. Den befintliga 
byggnaden på Byttorpshörn är redan ansluten till nätet. 
Fjärrvärmeledningen som ansluter till byggnaden på  
Byttorpshörn kan behöva flyttas. Flytten av ledningen 
bekostas av exploatören. 

Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

Avfall
Avfallshanteringen för Byttorpshörn föreslås ske genom 
separata återvinningshus på gården märkta avfall i illustra-
tionen. Gårdsytan har anpassats för angöring av återvin-
ningsfordon. För Byttorpstå sker avfallshanteringen genom 
hämtning från Ribbingsgatan.

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Marknivån på fastigheten Byttorpshörn 1 varierar mellan ca 
+140 och +150 och sluttar i huvudsak åt öster.

Fastigheterna Byttorpstå 1 och 2 har en marknivå som 
varierar mellan ca +150 och +152 och sluttar svagt åt öster.

Fastigheten Byttorpshörn 1 används idag som parkering, 
på fastighet Byttorpstå 2 finns en igenvuxen villatomt.  Ny 
bebyggelse med tillhörande gårdsytor bedöms inte förstöra 
några natur- eller rekreationsvärden på platsen utan snarare 
vara positivt för området.

Lek och rekreation
Lek i det direkta närområdet kan ske på gårdarna i anslutning 
till föreslagen bebyggelse. 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN14

Större lekplatser finns i anslutning till förskolorna och 
Byttorpskolan ca 400 meter nordväst om planområdet. 

Planområdet ligger ca 500 meter från rekreationsområdet 
Rya Åsar med tillgång till motionsspår, grillplatser och fina 
naturupplevelser.

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik och radon
Två geotekniska utredningar har tagits fram för fastigheterna 
i planområdet. Den ena omfattar Byttorpshörn och den andra 
Byttorpstå.

I utredningarna framkommer att konsekvenserna av plan-
förslaget inte kräver särskilda restriktioner med avseende på 
stabilitet eller sättningar. Detta gäller med förutsättning att 
ytlig, lös jord schaktas bort eller skiftas ur vid grundlägg-
ning av planerade byggnader. För permanenta slänter i den 
naturliga jorden bedöms, med hänsyn till jordlagerföljd och 
grundvattenytans läge, en lämplig släntlutning vara 1:1,5 vid 
nivåskillnader på upp till 2 meter. Vid större nivåskillnader 
bör släntlutningen inte överstiga 1:2.

Vid Byttorpshörn påvisas i radonmätningar på normal- till 
högradonmark. Därför ska radonsäkert utförande beaktas 
enligt Boverkets anvisningar. Detta innebär att byggnads-
delar som står i kontakt med marken skall utformas så att 
luft från marken förhindras att tränga in. I övriga delar av 
planområdet ska radonskyddat utförande beaktas.

Utredningen rekommenderar att planerade byggnader 
grundläggs med plattor eller grundsulor på befintlig, naturlig 
jord efter att organisk jord schaktats bort, alternativt via ett 
lager med packad fyllning av friktionsjord eller sprängsten.

Problem med sättningar eller stabilitet förväntas ej förekom-
ma inom planområdet med förutsättning att ytlig, lös jord 
schaktas bort eller skiftas ur vid grundläggning av planerade 
byggnader.

Planerade byggnader föreslås grundläggas med plattor eller 
grundsulor på befintlig, naturlig jord efter att organisk jord 
schaktats bort, alternativt via ett lager med packad fyllning av 
friktionsjord eller sprängsten.

Kontroll av bärighet och sättning ska utföras i samband 
med detaljprojektering av markarbeten och byggnadernas 
grundläggning.

Förorenad mark
I den geotekniska utredning som tagits fram beskrivs även 
markmiljön. I utredningen framgår att riktvärden för känslig 
markanvändning (enl. Naturvårdsverket) underskrids. 
Därmed finns inte krav på redovisning av massorna (jord 
m.m.) under förutsättning att de återanvänds inom fastighe-
ten. Inga miljö- eller hälsorisker har bedömts inom området.

Jordschaktning kommer att behöva utföras inför nybyggna-
tion. Schaktmassor bör återanvändas inom området om 
möjligt. 

För blyhalterna ligger dessa i nivå med mindre än ringa risk. 
Ska massorna återanvändas utanför området gäller anmäl-
ningsplikt enligt Miljöförvaltningen.

Asfalt inom området understiger 70 ppm PHA-halter. Åter-
fyllning i mark är därmed inte tillåtet. Rekommendationen 
är att transportera asfalten till en anläggning för återvinning 
av asfalt. Restriktioner kan förekomma i känsliga områden. 
Kontakta Miljöförvaltningen i samband med bygglovskedet. 

Enligt miljöbalken 10 kap. 11 § ska tillsynsmyndigheten 
genast underrättas om det upptäcks en förorening och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för männis-
kors hälsa eller miljön. Detta kan bli aktuellt om det vid 
exploateringen påträffas förorening som inte sedan tidigare 
är känd.

Inom fastigheten Byttorpshörn 1 finns grundvattenrör som 
visar att grundvattnet ligger ca 8 meter under markytan.

Grundvattnet vid Byttorpstå bör vara utdränerat till nivå 
+149-+150 med anledning av närliggande väg. Preliminärt 
bedöms därmed inte en sänkning av grundvatten vara 
aktuellt. 

Om (i samband med att underjordiska källare planeras) åtgärd 
utförs som kan innebära bortledning av grundvatten innebär 
detta en vattenverksamhet som regleras i 11 kap. miljöbalken. 
Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte 
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 
skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhål-
landena. I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig 
ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens vatten-
vårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra 
denna bedömning.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms därmed inte 
påverka vatten med fastställd MKN, vare sig grundvatten 
eller ytvatten. 



DETALJPLAN 15

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökonsekvensnorm för vatten
Planändringen innebär inte en ändrad markanvändning men 
en viss förtätning, och alltså mer hårdgjorda ytor. Detta 
kan innebära en viss ökning av flöden vid stora regn, men 
det i sig bedöms inte innebära en försämring av MKN-
parametrar.

Planbestämmelse om att dagvatten ska fördröjas inom 
kvartersmarken införs på plankartan. Borås Stad kan som 
huvudman för det kommunala systemet ställa krav på att 
kvantitet och kvalitet inte försämras samt att häftiga flöden 
undviks.  
 
Om det blir nödvändigt att pumpa ur schakt får vattnet inte 
avledas till vattendrag eller dagvattennätet utan att kontroll 
och eventuell behandling har skett. Miljöförvaltningen ska 
kontaktas innan eventuell länspumpning påbörjas.  
 
 
7. Sociala perspektiv
Tillkommande bostadsbebyggelse kommer att utgöra en 
entré för stadsdelen Byttorp och integrerar sig i den befint-
liga gatustrukturen. Ny bebyggelse placeras på mark som 
idag används för parkering respektive en före detta villatomt. 

Ny bebyggelse kan på sikt skapa ett rikare stadsliv längs med 
vägen. Att röra sig längs med en gata kantad av byggnader 
är intressantare och mer promenadvänligt än tidigare 
parkeringsplats vid Byttorpshörn. Genom sitt läge i ett redan 
befintligt stadsområde kan tillkommande bebyggelse dra 
nytta av mycket av den samhällsservice som redan finns i 
området. 

Närhet till kollektivtrafik skapar goda möjligheter att röra sig 
i området för ungdomar och de utan bil.

Mötesplatser
Illustrerad bebyggelseutformning (se illustration) föreslår 
gårdsrum skyddade och vända bort från den trafikerade 
Alingsåsvägen för att skapa privata gårdar. På gatans norrsida 
söder om bebyggelsen vid Byttorpstå ges en mer offentlig 
gestaltning. På så sätt kan en tydlighet mellan privat/offent-
ligt skapas som ger trygghet för de som vistas i stadsrummet.

Planförslaget möjliggör för en eller flera lokaler (centrumän-
damål) i bottenplan längs med Alingsåsvägen. Detta skulle 
på sikt kunna bli en del av omvandlingen från väg till ett 
urbant stråk och fungera som en av flera mötesplatser.

8. Störningar på platsen
Risk
Utifrån kända förutsättningar bedöms att en separat riskut-
redning inte behöver tas fram i samband med planen. 

Planområdet ligger på 100-300 meters avstånd till Kust-till-
kustbanan. Planerad markanvändning är flerbostadshus. För 
flerbostadshus krävs ett skyddsavstånd på minst 40 meter 
för att uppnå en låg risknivå (Översiktlig riskanalys, Wuz 
risk consultancy AB, 2016-12-19). Det innebär att risknivån 
inom planområdet är tillfredställande låg. I samråd med 
räddningstjänsten har det bedömts att det inte finns behov av 
ytterligare skadebegränsande åtgärder.

Räddningstjänstens bedömning
Inga ytterligare brandposter krävs för ny bebyggelse. I 
dagsläget finns en brandpost 30 meter från fastighetsgräns.

Möjlighet ska finnas att förhindra att släckvatten når dagvat-
tensystemet från planerat parkeringsgarage.

I samråd med räddningstjänsten har konstaterats att planerad 
utformning uppfyller kraven på utrymning av samtliga 
lägenheter.

Buller och vibrationer
Från den 11 maj 2017, har regeringen beslutat om en höjning 
av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från 
spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs nivån 
nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder 
större än 35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 
55 dBA. 

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och 
kan tillämpas på redan påbörjade detaljplaner. Eftersom de 
aktuella bestämmelserna ska tillämpas vid bedömningen 
av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors 
hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt, 
gäller övergångsbestämmelsen till den bestämmelsen. Detta 
innebär att de nya bestämmelserna kan tillämpas på planä-
renden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015.

Förordningen om trafikbuller anger vidare att om riktvärdet 
60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en skyddad 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
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Generellt krävs, för att ny bebyggelse ska klara bullerkraven, 
att bebyggelsen placeras så att ljuddämpad sida kan åstad-
kommas. Med genomgående lägenheter och bebyggelse som 
placeras med långsidan mot Alingsåsvägen minskar bullret 
från den största bullerkällan. Vidare har ytterligare åtgärder 
vidtagits som synliggörs i bullerutredningen som visar hur 
föreslagen utformning hanterar omgivande buller.  

För Byttorpshörn visar beräkningarna att ljudnivåerna inom 
det aktuella området blir som högst vid fasader riktade ut 
mot Alingsåsvägen. Bebyggelsens långsida mot vägen samt 
dess kortsidor erhåller ekvivalenta ljudnivåer som överskrider 
riktvärdet 65 dBA ekvivalet ljudnivå.

Hus 1 erhåller ekvivalenta ljudnivåer som underskrider 
55 dBA. För att säkerställa att ej maximala ljudnivåer från 
järnväg överskrider riktvärdet 70 dBA för ett fåtal bostäder så 
placeras en glasskärm utmed fasad (se röd markering i figur 
på bilden bredvid). Skärmen skall anslutas tätt mot fasad och 
sträcka sig från mark till tak på byggnaden. Skärmen skall 
sträcka sig ut minst 1,5 m från fasad. Utförande med skärm-
placering enligt ovan säkerställer att hela fasaden mot norr 
erhåller maximala ljudnivåer från järnväg som underskrider 
riktvärdet 70 dBA vid fasad.

Resultaten av bullerberäkningar vid Byttorpstå visar att 
ljudnivåerna vid fasad ut mot Alingsåsvägen erhåller ekviva-
lenta ljudnivåer som överskrider riktvärdet 65 dBA. I bilagor 
till bullerutredningen så framgår det att skyddad sida (fasad 
mot syd) erhåller ekvivalenta ljudnivåer som underskrider 55 
dBA. Dock så framgår det även av bilagor att de maximala 
ljudnivåerna från järnväg överskrider riktvärdet 70 dBA för 
en bostad på plan 4 vid sydöstra hörnet.

Således uppfylls ej ”Förordningen om trafikbuller” gällande 
denna bostad. Genom att förse utsatt bostadsbalkong mot 
sydöst med delvis inglasning mot öst och delvis mot syd så 
kan Förordningen om trafikbuller uppfyllas för även denna 
bostad.

Genom att anlägga en avskärmad gemensam uteplats vid 
Byttorpstå erhålls tillgång till uteplats där ljudnivåer under-
skrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå (väg/järnväg). Avskärmningen ska vara helt tät i 
sidled såväl som mot mark och dess höjd bör ligga inom 
intervallet 2-2,5 m över mark.

Med de åtgärder som föreslås uppfyller samtliga bostäder 
kraven som ställs i bullerutredningen. 

8:1 - Nuvarande Bullersituation inom planområdet - Borås stads översiktskarta

Ekvivalent ljudnivå(dBA) 2 meter över mark vid Byttorpshörn med föreslagen    
ny bebyggelse - Soundcon

Ekvivalent ljudnivå(dBA) vid Byttorpstå 2 meter över mark med föreslagen ny 
bebyggelse - Soundcon

Hus 1

Hus 2
Hus 3



DETALJPLAN 17

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 

Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser
Bestämmelsen VÄG visar att Alingsåsvägen ska ha kvar 
sin användning som en väg till, från och genom en tätort. 
Bestämmelsen GATA reglerar Ribbingsgatan till att ha kvar 
sin funktion som lokalgata. Inom bestämmelserna finns även 
möjlighet till gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser.

Kvartersmark
Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får 
bostäder uppföras.

Bestämmelsen C (Centrum) tillåter all sådan verksamhet 
som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för 
många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler. 
Bestämmelsen begränsas till att gälla för byggnadernas 
bottenvåningar.

Bestämmelsen E (Teknisk anläggning) tillåter att en transfor-
matorstation får byggas inom fastigheten Byttorpshörn 1.

Utformning av kvartersmark                
Bestämmelsen om föreskriven nockhöjd över stadens 
nollplan anger bostadsbebyggelsens höjd mätt till takets 
nock. Därutöver får antenner och master sticka upp. 

Bestämmelsen om föreskriven totalhöjd över stadens 
nollplan, angivet med + och romb med dubba linjer, anger 
bebyggelsens höjd och avser största höjd på gården vid 
Byttorpstå som underbyggs av ett parkeringsgarage. Därutö-
ver får komplementbyggnader uppföras med en största 
byggnadshöjd om 3,5 meter och största  byggnadsarea om 65 
m².

Bestämmelsen p1 anger att entréer i huvudsak ska placeras 
mot Alingsåsvägen med minst en meters indrag. Detta 
säkerställer att entréerna inte stör gång- och cykeltrafiken. 
Bestämmelsen b1 anger att bjälklag ska göras planterbart för 
att kunna anlägga en gård i anslutning till bebyggelsen på 
Byttorpstå. Detta kräver en viss tjocklek på bjälklaget för att 
skapa bra förutsättningar för växt- och trädrötter.

Bestämmelsen punktstreckad linje med ringar anger förbud 
mot utfart för att styra var in- och utfarter mot Alingsåsvä-
gen och Ribbingsgatan ska placeras. Bestämmelsen prickad 
mark anger att byggnad inte får uppföras.

Bestämmelsen ”Vid ett överskridande av de bullerriktlinjer 
avseende ekvivalent nivå respektive maximal nivå som gäller 
ska bullerreducerande åtgärder vidtas” införs på plankartan. 
Detta ställer bland annat krav på rumsdisponering i lägenhe-
ter, bullerskärmar och bullerplank i de lägen där ljudnivåerna 
överskrids för lägenheter och gemensamma uteplatser. 

Som information på plankartan införs de nu rådande 
bullerkraven. Dessa anger att hälften av bostadsrummen i 
varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida samt att 
om ekvivalent nivå vid bostadens nivå övergår 60 dBA ska 
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad 
sida. Vidare anges att fasad mot ljuddämpad sida ska ha 
en ekvivalentnivå på högst 55 dBA samt maximal ljudnivå 
nattetid mellan 22.00 och 06.00 på högst 70 dBA. För små 
lägenheter med en boarea på max 35 kvadratmeter gäller 
att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en 
ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad 
är mer än 65 dBA.  Om bostaden har en eller flera uteplatser 
ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Bestämmelsen e000 anger exploateringens nyttjandegrad i 
kvadratmeter byggnadsarea, vilket betyder hur stor yta på 
marken som man får bebygga. 

Bestämmelsen u visar att det finns ledningar i marken som 
man inte får bygga på.

Bestämmelsen f1 föreskriver att inom egenskapsområdet ska 
bottenvåning utformas med minst 2,7 meters höjd mellan 
golv och tak. Detta för att säkerställa att det för gatulivet 
viktiga lägen för lokaler/verksamhet enkelt kan iordningstäl-
las.

Bestämmelse om 30 % av fasadytan i bottenvåning ska vara 
fönster, dörrar,öppningar eller indrag har införts för Byttorp-
stå. Detta för att fasaden ska upplevas öppen och bidra till 
upplevd trygghet längs med Alingsåsvägen.

Bestämmelsen n1 som styr att det på delar av gårdsytan vid 
Byttorpstå inte får anläggas parkeringsplatser.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
I enlighet med Borås vision är detaljplanen en del i följande 
visionsarbete; 

 » Förtätning i kollektivtrafiknära områden så att kollek-
tivt resande sker i större utsträckning.

 » Vi verkar för ett ekologiskt och ekonomiskt byggande 
med en minimerad förbrukning av vatten och energi, 
en medveten avfallshantering samt materialval som inte 
innehåller ämnen som skadar hälsa eller miljön.

Översiktlig planering 
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. De mål som 
berörs handlar framförallt om bostäder och förtätning;

 » God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, 
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med 
identitet och historia.

 » Ombyggnad och förtätning av bebyggelsen utan att den 
sociala och yttre miljön försämras.

 » Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets 
möjligheter till handel och service.

 » Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget 
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som 
belastar miljön minimeras.

 » För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas 
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer, 
ålder och storlek i närområdet.

Miljömål 
Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå 
miljömålen. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av 
genomförandet av planförslaget eller medföra någon skillnad 
mot dagsläget. Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft genom att förslaget genererar 
mer trafik. Men detta bedöms kompenseras av att det ligger 
nära centrum/service med goda förbindelser till kollektivtra-
fik och väg för gång- och cykel. 

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Behovsbedömningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa hur buller kommer att påverka boendemiljön. 
En bullerutredning har därför tagits fram, beskrivits och 
bifogats handlingen.
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12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

 » är förenlig med översiktsplanen

 » inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse

 » inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Planavgift
Planavgift ska ej tas ut. Kostaden för detaljplanen regleras 
istället i plankostnadsavtal.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » PM - Byttorp trafikutredning (SWECO 2016-04-13).

 » Bullerutredning för Kv. Byttorpshörn, Byttorpstå, 
Borås (Soundcon, 2017-06-29). 

 » Byttorpshörn, Borås, PM Geoteknik (ÅF, 2017-05-11).

 » Byttorpstå, Borås, PM Geoteknik (ÅF, 2017-06-16).

 » Solstudie, Krook & Tjäder.

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plankonsult har varit Krook & Tjäder AB genom Petter Frid. 
Handläggare från Borås Stad har varit Kristina Axelsson och 
Paulina Bredberg.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Petter Frid 
plan- och bygglovschef  plankonsult  
    Krook & Tjäder AB
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Mätklass II
Grundkarta

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns
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Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Trafik mellan områden

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras.

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas.

Utformning
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan. Ovanför angiven totalhöjd får
komplementbyggnader och räcken/staket uppföras. Komplementbyggnad får
uppföras med en största byggnadshöjd om 3,5 meter och största  byggnadsarea om
65 m².
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Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder, centrumverksamhet får inrymmas i bottenplan, teknisk
anläggning - transformatorstation.

Placering

Entréer mot Alingsåsvägen ska placeras med 1 meters indrag.p1

Byggnadsteknik
Planterbart bjälklag ska finnas.

Störningsskydd

Största medgivna byggnadsarea inom egenskapsområdet begränsat i m2.e000

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan.+0,0

b1

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.u

Planområdet ligger inom normal- till högriskområde för radon.

Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

Byttorpshörn 1 m.fl.

Detaljplan för Byttorp

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef Planarkitekt Krook & Tjäder AB

Petter Frid

Karta ritad av Petter Frid, Krook & Tjäder AB

Upprättad 2018-03-06

Asfalten understiger 70 ppm PHA-halter och återfyllning i mark är inte tillåtet. Utredning rörande
getoekniska förhållanden och markföroreningar finns bifogade planhandlingarna.

BC Bostäder, centrumverksamhet får inrymmas i bottenplan.

GATA Lokalgata

2018-03-15

Jerry Sundin, Geodatachef

f1 Inom egenskapsområdet ska bottenvåning utformas med minst 2,7 meters höjd
mellan golv och tak.

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida

mellan 22.00 och 06.00

För användningsområde Byttorpstå mot Alingsåsvägen ska minst 30 % av fasadytan i bottenvåning vara
fönster, dörrar, öppningar och indrag, varav minst 2/3 ska vara i genomsiktligt material. 

Byggnad ska placeras och utformas så att gällande riktvärden för vägtrafikbuller klaras.

Varje bostad ska ha tillgång till uteplats där ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå inte överskriver riktvärden för
buller enligt gällande riktlinjer. Vid överskridande av gällande riktvärden ska bullerplank eller likvärdigt skydd
anordnas.

Principiell illustration av längdsektion genom bebyggelsen vid Byttorpstå som förtydligar reglering av höjder och användning

Som stöd för läsning av planbestämmelser redovisas Byttorpstå i skala 1:400 i planbeskrivningen på sid 22-23.

n1 På gård inom egenskapsområdet får ej parkering anläggas.

Utskjutande balkonger får inte anordnasp2
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2017-02-22
Samråd
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Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2018-03-06

Upprättad 2018-03-06

Mätklass II
Grundkarta

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

SBN

SBN/
KF

SBN

SBN

BCE

VÄG

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Trafik mellan områden

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras.

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas.

Utformning
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan. Ovanför angiven totalhöjd får
komplementbyggnader och räcken/staket uppföras. Komplementbyggnad får
uppföras med en största byggnadshöjd om 3,5 meter och största  byggnadsarea om
65 m².

+0,0

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder, centrumverksamhet får inrymmas i bottenplan, teknisk
anläggning - transformatorstation.

Placering

Entréer mot Alingsåsvägen ska placeras med 1 meters indrag.p1

Byggnadsteknik
Planterbart bjälklag ska finnas.

Störningsskydd

Största medgivna byggnadsarea inom egenskapsområdet begränsat i m2.e000

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan.+0,0

b1

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.u

Planområdet ligger inom normal- till högriskområde för radon.

Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

Byttorpshörn 1 m.fl.
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ILLUSTRATIONSKARTA

Borås stad, Västra Götalands län

Samråd

Granskning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Granskningshandling

Planarkitekt Krook & Tjäder AB
Petter Frid

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Koordinatsystem höjd: Borås 1973 / RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 1330

Upprättad 2018-03-06

Upprättad 2018-03-06

Mätklass II
Grundkarta

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

0:00 / 0:000

Karta ritad av Petter Frid, Krook & Tjäder AB

SBN.

SBN/
KF

SBN

SBN

Ny bebyggelse

Befintlig bebyggelse

Gata/väg

Gård/natur

Bef. bebyggelse

Nya parkeringsplatser

Nya bostadshus i 5 vån

Nya bostadshus trappas i 2-7 vån

Nytt bostadshus
i 4 vån Gård

Nya bostäder "loftgångshus" i 4 vån
ovanpå parkeringsgarage

Infart p-garage under gård

Gård

BN 2016-1481

2017-02-22

Upprättad 2018-03-06

Byttorpshörn 1 m.fl.

Detaljplan för Byttorp

Michaela Kleman
Plan- och bygglovchef

+172

+172

+170

+164.5

+164

+160

+000 Högsta tillåtna höjd på byggnadens nock (från stadens nollplan)

Befintlig utfart som finns kvar

Utfart som tas bort och flyttas till nytt läge

avfall

avfall

2018-03-15

Jerry Sundin, Geodatachef

+000 Befintliga nockhöjder på omgivande bebyggelse

Illustration av Byttorpstås fasad som visar en av flera möjliga lösningar längs med Allingsåsvägen.
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Inledning 
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomför-
andebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår i stället av plankarta och 
planbestämmelserna. Avsikten med beskrivningen är att den 
ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra 
för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1 respektive 
Byttorpstå 1 och 2 samt del av Lundby 1:1. Detaljplanen 
är upprättad på initiativ av exploatörerna. Planen medger 
användning för bostäder (B), centrumändamål (C) och 
teknisk anläggning – transformatorstation (E). 

Organisatoriska frågor 
Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och 
följande tidplan gäller:

Samråd  1 kvartalet 2017
Granskning 1 kvartalet 2018
Antagande 2 kvartalet 2018 
Laga kraft 2 kvartalet 2018

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Detaljpla-
nen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum då 
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden 
får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda 
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är 
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde 
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestäm-
melser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om 
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då 
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit 
med planen behöver beaktas.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 

allmän plats inom planområdet. I denna detaljplan omfattar 
den allmänna platsen del av Alingsåsvägen och Ribbingsga-
tan. Exploatörerna ansvarar i sin tur för åtgärder och skötsel 
av kvartersmark på sina respektive fastigheter.

Fastighetsrättsliga frågor 
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar 4 fastigheter. Borås Stad äger 
fastigheten Byttorpstå 1 och Lundby 1:1. CEB Byttorpstå 
AB, nedan kallad Cernera, äger fastigheten Byttorpstå 2 och 
HSB Gambrinus nr 5 i Borås AB, nedan kallad HSB, äger 
Byttorpshörn 1.  

Avtal
Ett markanvisningsavtal har ingåtts mellan kommunen och 
Cernera. Cernera förvärvar Byttorpstå 1 samt ett markom-
råde (ca. 474kvm) av kommunen. Köpeavtal ska undertecknas 
och godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplanens 
antagande.

HSB förvärvar två markområden (ca. 466kvm+ 83kvm) av 
kommunen för att kunna genomföra sin bebyggelse. HSB 
avyttrar ett markområde (ca. 103kvm) till kommunen

Köpeavtal alternativt överenskommelse om fastighetsregle-
ring undertecknas och godkänns av kommunstyrelsen innan 
detaljplanens antagande.
 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Byttorp, Byttorpshörn 1 och Byttorpstå 1 m.fl. Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 6 mars 2018 .

Fastighetsbildning
Planområdet Byttorpshörn innefattar fastighetsreglering av 
delar av fastigheten Lundby 1:1, kommunens fastighet, till 
HSBs fastighet Byttorpshörn 1. 

Planområdet Byttorpshörn innefattar fastighetsreglering 
av del av fastigheten Byttorpshörn 1, HSBs fastighet, till 
kommunens fastighet Lundby 1:1.

I området Byttorpstå regleras fastigheten Byttorpstå 1 ihop 
med Byttorpstå 2 samt del av Lundby 1:1. 
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Byttorp, Byttorpshörn 1 och Byttorpstå 1 m.fl. Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 6 mars 2018 .

Fastighetskonsekvenser
Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:  

Lundby 1:1
-Avstår mark, ca 466 kvm, figur 1, som i gällande detaljplan 
är utlagd som allmän plats. 
-Avstår mark ca 83 kvm, figur 2, som i gällande detaljplan är 
utlagd som allmän plats.
Bägge markområdena avses överföras till fastigheten 
Byttorpshörn 1.

-Tillförs mark, ca 103 kvm, figur 3, som i gällande detaljplan 
är utlagd som allmän plats. Markområdet avses överföras 
från Byttorpshörn 1.

-Avstår mark, ca 474 kvm, figur 4,som i gällande detaljplan 
är utlagd som allmän plats. Markområdet avses överföras till 
fastigheten Byttorpstå 2.

Byttorpshörn 1
-Tillförs mark, ca 466 kvm, figur 1, som i gällande detaljplan 
är utlagd som allmän plats.
-Tillförs mark, ca 83 kvm, figur 2,som i gällande detaljplan är 
utlagd som allmän plats. 

BYTTORPSHÖRNBYTTORPSTÅ

Mark som CEB Byttorpstå AB och HSB 
Gambrinus nr 5 i Borås AB tar över från 
Borås Stad - sammanlagt ca 1023 m2

Mark som Borås Stad tar över från HSB 
Gambrinus nr 5 i Borås AB 
- sammanlagt ca 103 m2

SKALA 1:1000

LUNDBY

LUNDBY 1:1

BYTTORPSHÖRNBYTTORPSTÅ

Mark som CEB Byttorpstå AB och HSB 
Gambrinus nr 5 i Borås AB tar över från 
Borås Stad - sammanlagt ca 1023 m2

Mark som Borås Stad tar över från HSB 
Gambrinus nr 5 i Borås AB 
- sammanlagt ca 103 m2

SKALA 1:1000

LUNDBY

LUNDBY 1:1

Bägge markområdena avses överföras från fastigheten 
Lundby 1:1.
-Avstår mark, ca 103 kvm, figur 3, som i gällande detaljplan 
är utlagd som allmän plats. Markområdet avses överföras till 
Lundby 1:1.

-Byggrätten för bostäder (B) ökar.
-Ny byggrätt för centrumändamål (C) tillskapas.
-Ny byggrätt för teknisk anläggning (E) tillskapas.

Byttorpstå 1, figur 5
-Utplånas genom fastighetsreglering och övergår till Byttorp-
stå 2.

Byttorpstå 2, figur 6
-Tillförs fastigheten Byttorpstå 1 genom fastighetsreglering. 
-Tillförs mark, ca 474 kvm, figur 4, som i gällande detaljplan 
är utlagd som allmän plats. Markområdet avses överföras 
från fastigheten Lundby 1:1.

-Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas.
-Ny byggrätt för centrumändamål (C) tillskapas.
-Byggrätten för allmänt ändamål (A) tas bort. 
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Servitut och ledningsrätt
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och 
samråda med exploatörerna avseende projektets påverkan 
på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende eventuell 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren 
och exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller 
kostnader och utförande.

Tekniska frågor 
Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdena bedöms kunna anslutas till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet. Likaså till dagvattennätet. Om 
mer än 2500 kvm yta hårdgörs ställs krav på fördröjning av 
dagvatten. 

Fjärrvärme
Byttorpstå och Byttorpshörn kan ansluta till det befintliga 
fjärrvärmenätet. Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna 
som omger respektive del av planområdet. Den befintliga 
byggnaden på Byttorpshörn är redan ansluten till nätet. 
Fjärrvärmeledningen som ansluter till byggnaden på Byttorp-
shörn kan behöva flyttas. Flytt av ledningen bekostas av 
exploatören.

El, tele och opto
Området bedöms kunna anslutas till el och tele.  

Markmiljö
Radonmätningar som är upprättade visar på normal- till 
högradonmark. Med anledning av detta ska ett radonsäkert 
utförande av huskropparna beaktas enligt Boverkets anvis-
ningar. 
Det innebär att byggnadsdelar som är i kontakt med marken 
ska utformas på sådant sätt att luft från marken förhindras 
att tränga in. En bestämmelse om detta har tagits med i 
plankartan.

Ekonomiska frågor
Fastighetsbildningskostnader
Exploatörerna står för sina respektive fastighetsbildnings-
kostnader. 

Ledningsåtgärder
Eventuell utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, el, 
tele, fjärrvärme m.m. utförs av respektive ledningsägare som 
finansierar utbyggnaden genom anslutningsavgifter alterna-
tivt genom avtal med exploatörerna.

Anordningar för fördröjning av dagvatten på kvartersmark 
ska utföras och bekostas av respektive exploatör. 

Kostnad för eventuell flytt av fjärrvärmeledning bekostas av 
exploatören. 

Plankostnader
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
debiteras i samband med lovgivning. Kostnaden för framta-
gande av detaljplanen debiteras istället enligt gällande avtal. 

Utredningskostnader
Kostnader för diverse utredningar så som för exempelvis 
trafikutredning och dagvattenutredning betalas av respektive 
exploatör. 

Stadsledningskansliet 

Mark och exploatering

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat 
den 28 juni 2016 har ägt rum under tiden 1 mars 2017 – 10 
april 2017 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

13 remissinstanser, 4 sakägare samt 3 övriga har skickat in 
yttranden under samrådstiden. 

De synpunkter som inkommit under samrådet rör i  
huvudsak:

 » Bebyggelsens höjd och utformning vid Byttorpstå och 
hur denna förhåller sig till omgivande bebyggelse ur 
kulturmiljösynpunkt.

 » In- och utfarters påverkan vid Byttorpshörn.

 » Brister i de utförda bullerberäkningarna.

 » Innehållet i den geotekniska utredningen för både 
Byttorpstå samt Byttorpshörn

 » Placeringen av bebyggelsen vid Byttorpstå och hur den 
förhåller sig till Alingsåsvägen 

 » Garusektionens bredd (bredd på allmän plats;väg) vid 
Alingsåsvägen.

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » Bullerutredningen har uppdaterats.

 » Den geotekniska utredningen har uppdaterats för att 
utgå ifrån planförutsättningarna och förtydligande har 
bl.a. gjorts rörande markstabiliteten. 

 » Planbeskrivningen har justerats rörande att planområdet 
befinner sig inom det i kulturmiljöprogrammet utpe-
kade området nr 18 ”Nedre Byttorp”.

 » Centrumändamål föreslås omfatta även bebyggelsen vid 
Byttorpshörn. Centrumverksamheten begränsas inom 
hela området till endast omfatta bottenvåningarna.

 » Bestämmelsen LOKALGATA ändras i planbeskriv-
ningen till VÄG samt GATA. 

 » Förslaget att ha en automatreglerad utfart tas bort. 
Befintlig utfart flyttas och beskrivs tydligare i handling-
arna.

 » Kompletterad och utökad text om dagvatten. Äldre 
dagvattenutredningen utgår i enlighet med Borås 
Energi och Miljös yttrande. 

 » Byggnadsfritt område säkerställs i detaljplanen till 
förmån för sikttrianglar vid utfarterna mot Alingsåsvä-
gen.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl., Borås Stad, upprättad 6 mars 2018.

1. Yttranden från remisspart 27

S1 Kommunstyrelsen  27

S2 Länsstyrelsen  28

S3 Trafikverket  31

S4 Tekniska nämnden 33

S5 Miljö- och konsumentnämnden   33
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S10 Räddningstjänsten  36
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S13 Västtrafik 36

2. Yttranden från sakägare 36
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S15 fastighet Byttorpslid 1 och 2             36

3. Synpunkter från övriga 38

S16  adress Västermalmsgatan 4 38

S17  adress Vindelgatan 7C 38
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4. Kvarstående synpunkter 39
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 » Planhandlingarna bifogas med en solstudie över hela 
planområdet. 

 » Bebyggelsens höjd vid Byttorpstå har reglerats mer 
detaljerat.

 » Reglering av våningshöjden i delar av bottenplanet vid 
Byttorpstå för att säkerställa att det i framtiden där kan 
rymmas en mindre lokal.

 » Vid fastighet Byttorpshörn 1 har allmän plats;väg 
breddats med 2 meter (Alingsåsvägen) för att säkerställa 
att framtida åtgärder ryms inom vägområdet.

Därutöver har mindre redaktionella ändringar skett mellan 
samråd och granskning. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget men vill betona 
följande aspekter. 

Planområdet ligger i ett strategiskt viktigt läge utmed ett 
stråk med potential att bli tätare och mer stadsmässigt. 
Närhet till såväl busshållplats som till Getängen där omvand-
ling till blandad stadsbebyggelse sannolikt kommer ske på 
lång sikt, är andra aspekter som bidrar till områdets poten-
tial. Det är därför positivt att centrumändamål möjliggörs 
på Byttorpstå. Möjligheten att tillåta centrumändamål även 
på Byttorpshörn bör studeras, för att ytterligare möjliggöra 
stadsmässighet och variation utmed stråket.  

Vidare är skala, utformning och gestaltning nyckelfrågor för 
att ta tillvara planområdets potential. Detta är särskilt viktigt 
på Byttorpstå vars läge utgör ett slags entré till stadsdelen 
Byttorp. Bebyggelsen måste med andra ord utformas med 
helhetssyn på både det befintliga och det nya. 

Inför upprättandet av granskningshandlingar uppmärksam-
mas Samhällsbyggnadsnämnden på att området omfattas 
av Kulturmiljöprogrammet. I redovisningen av ”Värdefulla 
kulturmiljöer i Borås kommun”, Borås 2000, ingår planområ-
det i Nedre Byttorp. Planbeskrivningen bör revideras för att 
tydliggöra detta. 

Kommentar
Kommunstyrelsen påpekar i sitt yttrande att båda de aktuella 
kvarteren omfattas av Kulturmiljöprogrammet vilket är helt 
riktigt och detta har åtgärdats i texten inför granskning.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att särskild hänsyn 
tagits till bebyggelsens skala längs med Alingsåsvägen – se 
kommentar till Kulturnämnden (nr. 9).

Centrumändamål möjliggörs men begränsas i bottenvåning-
arna på Byttorpshörn respektive Byttorpstå. 

Reglering av våningshöjden har införts i delar av bottenpla-
net vid Byttorpstå för att säkerställa att det i framtiden där 
kan rymmas en mindre lokal.

Bestämmelse om 20 % genomsiktlighet vid fasaden har 
införts för Byttorpstå. Detta för att fasaden ska upplevas 
öppen och bidra till upplevd trygghet längs med Alingsåsvä-
gen.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen ser positivt på möjligheterna att skapa förut-
sättningar för bostadsbyggande i ett centralt läge i stadsdelen 
Byttorp i Borås Stad.

Länsstyrelsen anser att förslaget medför en från allmän 
synpunkt god hushållning med mark samt bidrar till att 
uppnå de nationella miljömålen.

Frågor angående trafik, geoteknik, buller, MKN för vatten 
och dagvattenhantering behöver fortsatt beaktas.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning. 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa/säkerhet och miljökvalitetsnormer måste lösas på 
ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan 
för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka 
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ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera 
överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar 
för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 § Hälsa och säkerhet

Trafik 
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Trafikverkets yttrande 
som fortsatt behöver beaktas. Trafikverket anger bl.a. att 
väg 180 är utpekad i funktionellt prioriterat vägnät för 
godstransporter, långväga och dagliga personresor samt 
kollektivtrafik. Funktionen för väg 180 behöver förtydligas i 
detaljplanen. I detaljplanen ska väg 180 även fortsättningsvis 
regleras som allmän väg inte som lokalgata. Ett alternativ 
är att undanta väg 180 från detaljplanen. Utformningen 
av detaljplanen måste ge användningsområdet för vägen 
tillräckligt med utrymme så att hela vägområdet med dess 
funktioner ryms. Det behöver säkerställas att vägområdet kan 
anpassas för framtida anspråk på breddad gång- och cykelväg 
och för kollektivtrafik med bussprioritering. Trafikverket 
anser att kvartersmarken på ömse sidor om väg 180 ska vara 
prickad mark med förbud mot byggnation. Förgårdsmark är 
lämplig för båda kvarteren.

Kvarteret Byttorpshörn ges rätt till tre körbara utfarter vilket 
Trafikverket ställer sig frågande till. En av utfarterna föreslår 
man även reglera med ”tillfällig angöring”. Hur kan detta 
regleras? Det beskrivs även hur planförslaget bl. a. möjliggör 
för en eller flera lokaler (centrumändamål) i bottenplan längs 
med Alingsåsvägen och att detta på sikt kan bli en del av 
omvandlingen från väg till en stadsgata. Trafikverket ställer 
sig i dagsläget undrande till detta p g a funktionen på väg 
180.

Kommunen behöver i trafikutredningen även redovisa hur 
exploateringen påverkar väg 180. Kommunen måste redovisa 
möjliga åtgärder som minskar belastningen på väg 180. Vilka 
åtgärder föreslår kommunen för att motverka en sänkning 
av vägstandarden? Detaljplanen medför även ökad trafik i 
korsningspunkter och anslutningar till väg 180. Generellt 
bör antalet anslutningar minska vid ny exploatering och en 
samordning av utfarter bör ske. Trafikutredningen behöver 
kompletteras med analyser av lämplig korsningsutformning, 
kapacitet och trafiksäkerhet i anslutningspunkterna.

Trafikverket vill även uppmärksamma ÅVS Noden Borås och 
vad studien visar och påpekar att studien visar enbart belast-
ningsgraderna i vägarna inte korsningar. Hög belastning 
sker i första hand i korsningspunkter för att sedan påverka 
vägarna. Byttorpsrondellen har kapacitetsbrister i rusnings-
trafik, främst på morgonen. Trafiken längs vägen leder till 
köer mellan Byttorps vägport upp till Fjällgatan. Det blir 
även framkomlighetsproblem för kollektivtrafik med buss.

Buller 
Planbestämmelsen under störningsskydd bör kompletteras 
med vad som anses vara en ljudskyddad sida, nämligen högst 
55 dBA ekvivalent nivå.

Länsstyrelsen betonar, liksom Boverket, att huvudinrikt-
ningen ska vara att större delen av fasaden på den skyddade 
sidan klarar riktvärdet 55 dBA. Det ska vara en skyddad 
fasad. Endast enstaka fönster bakom skärmar på balkonger 
räknas inte som en skyddad sida.

Om de enskilda uteplatserna behöver kompletteras med en 
gemensam uteplats som klarar bullerkraven så behöver det 
avsättas plats på plankartan för detta samt behov av eventu-
ella bullerskydd/plank.

Utifrån bullerutredningen är det svårt att få en uppfattning 
om hur mycket inglasning som behövs för att klara nivåerna 
inom främst delen Byttorpshörn. Av vissa bilagor verkar det 
som om nivåerna ligger under 55 dBA men ändå föreslås 
stora inglasningar. Bullerutredningen behöver därför 
förtydliga vilka bullernivåerna blir utan inglasningar, alt. 
med mindre inglasningar än de som redovisas i nuvarande 
utredning. 

Länsstyrelsen vill även se beräkningar av de sammanlagda 
bullernivåerna från väg- och tågtrafik. Det finns två olika 
bullerutredningar till planförslaget. Trafikverket ser brister 
i de utförda bullerberäkningarna. Länsstyrelsen anser att 
bristerna fortsatt måste åtgärdas enligt synpunkter nedan:

- En rimlig utgångspunkt enligt Boverket, om det saknas 
kända, planerade förändringar i infrastrukturen, är en fram-
skrivning upp till 15 år framåt som är den maximala tiden för 
genomförande av detaljplan enligt PBL (4 kap. 21 § PBL).

- Det är olika ingångsdata för tågtrafiken avseende tågtyper, 
exempelvis saknas lokdragna persontåg.

- Det saknas maximala längder för tåg; maximal ljudnivå ska 
beräknas utifrån den dimensionerande tågtypen (godståg).

- Trafikverkets bullerberäkningsprognos för tåg år 2040 har 
inte använts (möjliga ingångsdata finns sist i Trafikverkets 
yttrande)

Geoteknik 
Länsstyrelsen hänvisar i sin helhet till Statens geotekniska 
instituts (SGI) yttrande som ska beaktas. Det framgår att 
konsulten bedömer att inga stabilitetsproblem antas finnas. 
SGI påtalar dock att det är en brist att det inte framgår huru-
vida bedömningen är gjord utifrån planförutsättningarna.
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SGI ställer sig bl.a. frågande till hur blivande byggnation 
samt eventuell framtida markhöjning påverkar stabiliteten för 
slänten ner mot Risängsgatan i norr samt hur utformningen 
av blivande parkeringsyta i öster påverkar stabiliteten för 
slänten ner mot fastigheten Byttorpshörn 2. Det är viktigt 
att en geoteknisk utredning med eventuella åtgärder eller 
restriktioner på ett plantekniskt godtagbart säkerställs i 
planen. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) och dagvattenhantering 
Enligt 2 kap. 10§ PBL får planläggning inte medverka till att 
en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds. 
Enligt planförslaget bedöms planen inte bidra till att MKN 
för vatten överskrids, men motivering saknas. Kommunen 
bör beskriva hur planerade åtgärder påverkar möjligheterna 
att nå uppsatta MKN för vatten t. ex. med stöd av dagvatten-
utredningen.

Kommunen anger i planbeskrivningen att fördröjnings-
magasin ska anläggas för fördröjning av dagvatten inom 
planområdet för att minska flödet. Finns det möjligheter att 
utveckla detta och arbeta mer med lokalt omhändertagande 
av dagvatten inom kvarteren? Länsstyrelsen noterar vidare 
att det på föreslagen plankarta inte anges några områden för 
dessa fördröjningsmagasin. 

Mark avsedd för dagvattenhantering bör även reserveras och 
förses med bestämmelse på plankartan.

Risker 
Kust-till-kustbanan utgör riksintresse för kommunikationer, 
vilket inte framgår av planbeskrivningen. Den är utpekad 
led för farligt gods. Kommunen bedömer utifrån kända 
förutsättningar att en riskutredning inte behöver tas fram i 
samband med planen. Planområdet uppfyller skyddsavstån-
den till riskkällor såsom farligt godsled för väg och järnväg 
eller andra farliga verksamheter. Länsstyrelsen anser att 
riskfrågor ska beaktas vid planering av bebyggelse inom 
150 meter från en transportled för farligt gods. Kust till 
kustbanan ligger inom detta avstånd. Länsstyrelsen anser 
därför att kommunen behöver förtydliga vilka skyddsavstånd 
som kommunen syftar på när det står att planen uppfyller 
skyddsavstånden till riskkällor.

Råd enligt PBL och MB 
Koppling till miljömålen 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett 
viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är 
direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. 

Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) 
vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det 
nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande 
till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma före-
slagna åtgärder från miljösynpunkt.

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Om underjordiska källare planeras som kan innebära 
bortledning av grundvatten innebär detta en vattenverksam-
het som regleras i 11 kap. miljöbalken. Bortledning av 
grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det 
fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras 
i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det 
är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning.

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

 
Kommentar 
Bestämmelsen LOKALGATA i detaljplanen ändras till VÄG 
respektive GATA. 

Detaljplanens gränsdragning mellan kvartersmark och all-
män plats är anpassad till ett gränssnitt/bredd som återfinns i 
direkt anslutning norr respektive söder om planområdet. 
Föreslagen uppdelning av marken föreslås följa befintlig 
stödmur (in mot tidigare villaträdgård) och därmed sker 
inget intrång på befintlig gång- och cykelbana längs med 
vägen. Tekniska förvaltningen har, efter att bestämmelse om 
att entréer ska dras in, bedömt att tillkommande bebyggelses 
placering kan accepteras i förhållande till en framtida an-
vändning av gatan. 
 
Vid fastigheten Byttorpshörn 1 har allmän plats; väg breddats 
med efter översyn av Borås stads tekniska förvaltning för att  
bibehålla ett utrymme för framtida trafikåtgärder.

En åtgärd som funnits med i kommunens infrastruktur-
planer sedan lång tid tillbaka är att bygga väg 180 i en ny 
sträckning mellan Viaredsmotet och strax norr om Sandhult. 
Effekten av åtgärden är en avlastning av befintlig sträcka 
(väg 180) med storleksordningen 4 500 fordon/vardagsdygn 
(Trafikverkets beräkning) genom Borås. Baserat på analys-
resultaten och den positiva bedömningen av nyttoeffekterna 
rekommenderas att denna åtgärd studeras vidare som en 
långsiktig hantering av de ökande trafikmängderna på vägen.

Utöver detta arbetar Borås Stad aktivt med att hitta alterna-
tiva förbindelser som på sikt kan avlasta väg 180. Detta för 
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att kunna möjligöra en överflyttning av biltrafik till andra 
vägar och därmed göra plats för en bättre framkomlighet för 
kollektivtrafik.

Äldre plans uppdelning av kvartersmark och allmän plats 
har inte realiserats. Därmed bedöms detaljplanens uppdel-
ning mellan kvartersmark och allmän plats; väg vara en 
anpassning till befintliga förhållanden och de åtgärder som 
förespråkas i bland annat ÅVS Noden ryms inom planerat 
tvärsnitt. 

Förgårdsmark vid Byttorpstå skulle innebära att de begrän-
sade möjligheter till gård/friytor som redan idag gäller för 
förslaget skull behöva minskas ytterligare. Förvaltningen har 
därmed gjort en avvägning mot de kvaliteter som försvin-
ner om bebyggelsen dras tillbaka från vägen. Därför har ett 
förbud mot bebyggande (förgårdsmark), med stöd av ovanstå-
ende resonemang, inte lagts till förslaget. 

Text rörande att gatan på sikt skulle kunna omvandlas till en 
stadsgata ändras till att beskriva området såsom ett urbant 
stråk. Den centrumverksamhet som föreslås begränsas till att 
inrymmas i bottenvåning. I dagsläget avses inte någon cen-
trumverksamhet etableras utan införs som ett komplement 
till Bostadsbestämmelsen för en ökad framtida flexibilitet.

Den reglerade utfarten längst i norr tas bort och ersätts med 
en utfart längre söderut. Den nya utfartens läge är, i enlig-
het med den trafikutredning som gjorts, placerad med något 
bättre siktförhållanden. Därmed tillförs ingen ytterligare 
utfart och förhållandena skulle kunna anses snarare leda 
till en förbättring än en försämring av vägstandarden längs 
Alingsåsvägen. Förslaget har därmed försökt ta hänsyn till 
synpunkten rörande en samordning av utfarter i den mån 
som bedömts möjlig. Planbeskrivningen och plankartan kom-
pletteras med sikttrianglar.

Information som vad som anses vara en ljudskyddad sida 
införs på plankartan.

Gemensam uteplats vid Byttorpstå samt några av lägenhe-
terna vid Byttorpstå kräver bulleravskärmning för att klara 
bullerkraven. Bestämmelse ”Vid ett överskridande av de 
bullerriktlinjer avseende ekvivalent nivå respektive maximal 
nivå som gäller ska bullerreducerande åtgärder vidtas” införs 
på plankartan. Ett förslag på utformning och placering införs 
på illustrationen.

Bullerutredningen uppdateras så att beräkningar av de 
sammanlagda bullernivåerna från väg- och tågtrafik framgår 
samt utgår från Trafikverkets bullerberäkningsprognos för 
tåg och vägtrafik för år 2040.

Utredningen komplettereras även med ingångsdata avseende 
tågtyper samt maximala längder för tåg.

Den geotekniska utredningen har uppdaterats för att klarläg-
ga markstabiliteten och ett tillägg har gjorts för att klarlägga 
de geotekniska förutsättningarna i planskedet samt beakta 
själva planändamålet. Relevanta justeringar har bifogats plan-
handlingarna.

Borås Stad kan som huvudman för det kommunala systemet 
ställa krav på att kvantitet och kvalitet inte försämras samt 
att  häftiga flöden undviks. Krav på fördröjning av dagvatten 
införs på plankartan. Med fördröjningskravet som ställs på 
plankartan görs bedömningen att dagvattenledningsnätet har 
kapacitet för att ta hand om dagvatten från planområdet. 

Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten Viskan.

 För aktuellt planområde bedömer Borås energi och miljö 
att det enbart finns anledning att ställa krav på fördröjning 
inom kvartersmark (detta kan i vissa sammanhang benämnas 
som lokalt omhändertagande). För att minska risken för 
missuppfattningar nyttjas den tekniska termen fördröjning 
istället för lokalt omhändertagande. Eftersom fördröjningen 
ska anläggas inne på kvartersmark, ser Borås energi och miljö 
ingen anledning att specificera var fördröjningen ska ske utan 
anser att det är upp till exploatören att avgöra detta.

I planbeskrivningen görs en förtydligande beskrivning 
rörande varför planen ej bedöms påverka MKN vatten. 

Planbeskrivningen revideras för att beskriva kust till kust-
banan under rubriken Riksintresse. De skyddsavstånd som 
syftas till är de framtagna i rapporten ”Skyddsavstånd till 
transportleder för farligt gods Översiktlig riskanalys av 
transporter med farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad 
Slutrapport 2016-12-19”.

De rekommenderade skyddsavstånden  till olika  verksamhe-
ter som  redovisas  i  rapporten bygger på beräknad individ 
- och samhällsrisk samt ett minimiavstånd för skydd mot de 
vanligaste olyckorna. Flerbostadshus klassas i rapporten som 
känslig verksamhet och ska understiga 10-7per år i individris-
knivå. 

Enbart skyddsavstånd från Kust-till-kust-banan (tabell 26 i 
rapporten) utan specifika krav på åtgärder är redovisade till 
40 meter och bedöms därmed inte utgöra någon risk för före-
slagen användning i detaljplanen. 
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S3 Trafikverket 
 
Väg 180  
Planområdet är beläget på ömse sidor av väg 180 och inklu-
derar även väg 180. Som planeringsförutsättning ska även 
ingå att vägen är utpekad i funktionellt prioriterat vägnät. 
Funktionen för väg 180 behöver förtydligas i detaljplanen. 

Det är inte lämpligt att styra utformningen till lokalgata i 
dagsläget med hänsyn till vägens funktion.  I detaljplanen ska 
väg 180 även fortsättningsvis regleras som allmän väg, väg 
180. Ett alternativ är att undanta väg 180 från detaljplanen. 

Användningen VÄG används för att reglera vägar avsedda 
främst för trafik till, från och/eller genom en tätort samt 
mellan olika områden inom en tätort. När detaljplanen utfor-
mas är det viktigt att tänka på att ge användningsområdet för 
vägen tillräckligt med utrymme så att hela vägområdet med 
dess funktioner ryms. 

Det behöver säkerställas att vägområdet kan anpassas för 
framtida anspråk på breddad gång- och cykelväg och för 
kollektivtrafik med bussprioritering (se åtgärdsförslag i ÅVS 
Noden Borås). 

Trafikverket anser att kvartersmarken på ömse sidor om 
väg 180 ska vara prickad mark med förbud mot byggnation. 
Förgårdsmark är lämplig för båda kvarteren. 

Kvarteret Byttorpshörn ges rätt till tre körbara utfarter vilket 
Trafikverket ställer sig frågande till. En av utfarterna föreslår 
man även reglera med ”tillfällig angöring”. Hur kan detta 
regleras? 

Det beskrivs även hur planförslaget bl.a. möjliggör för en 
eller flera lokaler (centrumändamål) i bottenplan längs med 
Alingsåsvägen och att detta på sikt kan bli en del av omvand-
lingen från väg till en stadsgata. Trafikverket ställer sig i 
dagsläget undrande till detta p g a funktionen på väg 180 . 

Trafiktekniskt PM  
Väg 180 är allmän väg och kommunen är väghållare. Med 
exploatering ska kommunen i trafikutredningen även redo-
visa hur exploateringen påverkar väg 180. 

Kommunen måste redovisa möjliga åtgärder som minskar 
belastningen på väg 180. Vilka åtgärder föreslår kommunen 
för att motverka en sänkning av vägstandarden? 

Detaljplanen medför även ökad trafik i korsningspunkter och 
anslutningar till väg 180. Generellt bör antalet anslutningar 
minska vid ny exploatering och en samordning av utfarter 
bör ske. 

Trafikutredningen behöver kompletteras med analyser av 
lämplig korsningsutformning, kapacitet och trafiksäkerhet i 
anslutningspunkterna. 

ÅVS Noden Borås  
Trafikverket vill uppmärksamma Borås Stad på att studien 
visar att på väg 180, mellan Fjällgatan och Getängsvägen, 
år 2015, har en bedömd belastningsgrad i högtrafik mellan 
0,8-1. Studien visar att Byttorpsrondellen har kapacitets-
brister i rusningstrafik, främst på morgonen. Trafiken längs 
vägen leder till köer mellan Byttorps vägport upp till Fjällga-
tan. Baserat på framtidsprognoserna, och de länkbelastnings-
analyser som genomförts, bedöms sträckan mellan Byttorps 
vägport och Fjällgatan vara överbelastad (belastningsgrad 
större än 1) i högtrafik från år 2029. 

Det blir även framkomlighetsproblem för kollektivtrafik med 
buss. 

Studien visar enbart belastningsgraderna i vägarna, det 
vill säga inte korsningar. Hög belastning sker i första hand 
korsningspunkter för att sedan påverka vägarna. 

Järnväg  
Avstånd mellan planområdet och järnväg Kust-till-kustbanan 
saknas i planbeskrivningen. 

Under rubriken Riksintresse i planbeskrivningen saknas 
Kust-till-kustbanan. 

Kust-till-kustbanan är utpekad led för farligt gods och 
ligger inom 150 meter från planområdet. Planbeskrivningen 
anger att kända förutsättningar medfört att riskutredningen 
inte tagits fram. Det sägs vidare att planområdet uppfyller 
skyddsavstånden till riskkällor såsom farligt godsled (väg 
och järnväg) eller andra farliga verksamheter. Trafikverket 
utgår från att Länsstyrelsens synpunkter beaktas i detta 
sammanhang. 

Buller  
Det finns två olika bullerutredningar till planförslaget. 
Trafikverket ser brister i de utförda bullerberäkningarna: 

- Vägtrafiken ska redovisa nuläge samt räknas upp och 
redovisas för år 2040 enligt Trafikverkets riktlinjer för 
bullerberäkningsprognos. 

- Det är olika ingångsdata för tågtrafiken avseende tågtyper, 
exempelvis saknas lokdragna persontåg. 

- Det saknas maximala längder för tåg; maximal ljudnivå ska 
beräknas utifrån den dimensionerande tågtypen (godståg). 

- Trafikverkets bullerberäkningsprognos för tåg år 2040 har 
inte använts (möjliga ingångsdata finns sist i yttrandet). 
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Enligt förordningen (2015:216) bör buller från spårtrafik 
och vägar inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. Trafikverket anser att 
samtliga bostäder ska uppfylla förordningen för bostadsbe-
byggelse. 

Om bullernivåer överskrider riktvärden kan Trafikverket 
komma att begära ersättning av kommunen för bullerskyd-
dande åtgärder i framtiden. 

Kommentar
Bestämmelsen LOKALGATA i detaljplanen ändras till VÄG 
respektive GATA. 

Planbestämmelsen under störningsskydd kompletteras med 
vad som anses vara en ljudskyddad sida.

Bullerutredningen uppdateras så att beräkningar av de 
sammanlagda bullernivåerna från väg- och tågtrafik framgår 
samt utgår från trafikverkets bullerberäkningsprognos för tåg 
och vägtrafik för år 2040.

Bullerutredningarna arbetas samman till en utredning för 
hela planområdet.

Bemötande rörande yttrande som samstämmer med Läns-
styrelsen ges under kommentar till Länsstyrelsens yttrande.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. 
Tekniska nämnden har utifrån sitt ansvarsområde inget att 
erinra mot upprättat förslag till detaljplan.

Efter samråd har tekniska förvaltningen haft synpunkt på 
vägbredden på Alingsåsvägen längs Byttorpshörn 1 och öns-
kar att allmän plats; väg breddats med 2 meter för att  bibe-
hålla ett utrymme för framtida trafikåtgärder.

Kommentar
Vägbredden (allmän plats;väg) har justerats och utökas med 2 
meter.

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att plan-
kartan justeras enligt nämndens förslag.

Miljöförvaltningen ser i huvudsak positivt på förtätningen 
som planförslaget innebär. De boende riskerar dock att 
bli bullerstörda om inte bullerstörning regleras tillräckligt 
tydligt. Därför önskas en ändring av plankartans text avseen-
de störningsskydd enligt bifogat förslag. Om möjligt önskas 
också en information med koppling till föroreningarna i 
asfalten för att detta inte ska missas i exploateringsskedet.

Asfalten understiger 70 ppm PHA-halter och återfyllning i 
mark är inte tillåtet. Är det möjligt att informera om fram-
tagna utredningar på plankartan? 

Ändring avseende buller och text om störningsskydd som 
önskas enligt bifogat förslag,

”Om ekvivalent nivå vid bostadens nivå övergår 55 dBA ska 
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad 
sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha en ekvivalentnivå 
på högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid på högst 
70 dBA. För små lägenheter med en boarea på max 35 
kvadratmeter gäller att minst hälften av bostadsrummen ska 
vara vända mot en ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå 
vid bostadens fasad är mer än 60 dBA. Fasad mot ljuddämpad 
sida ska ha en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA samt 
maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA. Om bostaden 
har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats 
vara högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå. Övriga lägenheter med bullervärden upp till 60dBA 
ekvivalent ljudnivå ska vara smålägenheter med en boarea på 
max 35 kvadratmeter. ”

Kommentar
Efterfrågade ändringar införs på plankartan. Rörande 
buller införs delar av önskade skrivelser som information på 
plankartan. Texten revideras till att beskriva 60 dBA istället 
för 55 i enlighet med ändringar som träder ikraft den 1 juli 
2017 i förordningen om trafikbuller. Likväl ändras texten 
rörande små lägenheter att beskriva 65 istället för 60 dBA. 

Information om PHA-halter i asfalten samt gjord geoteknisk 
utredning innefattande en markmiljöundersökning bifogas på 
plankartan.

S6 Borås Energi och Miljö 
Önskar följande ändringar under respektive rubrik:

4. Tekniska frågor, vatten och avlopp; Området kommer att 
anslutas till kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Dagvatten; För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 
2500 m2 skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmaga-
sin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta 
ska anläggas. Resten av texten tas bort.

Dagvattenutredningen är ej aktuell och kan tas bort. Det 
behövs ingen ny utredning. 

Genomförande, Tekniska frågor, Fjärrvärme; Byttorpstå och 
Byttorpshörn kan ansluta till det befintliga fjärrvärmenätet. 
Ledningar för fjärrvärme finns i gatorna som omger respekti-
ve del av planområdet. Den befintliga byggnaden på Byttorp-
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shörn är redan ansluten till nätet. Fjärrvärmeledningen som 
ansluter till byggnaden på Byttorpshörn kan behöva flyttas. 
Flytten av ledningen bekostas av exploatören. 

Kommentar 
Dagvattenutredningen tas bort. Önskade ändringar införs i 
planbeskrivningen. I samråd med Borås energi och miljö in-
förs i planbeskrivningen en komplettering rörande hantering 
och fördröjning av dagvatten.

S7 Borås Elnät 
Påpekar eventuellt behov av transformatorstation på fastig-
heten Byttorpshörn 1 kan finnas beroende på effektbehov. 
Möjlighet att placera transformatorstation på Byttorpshörn 1 
ska finnas i plan. 

Splitvision har ledningar i anslutning till planområdet. Detta 
ger möjlighet för anslutning till stadsnätet. Ingen av dessa 
ledningar kommer i konflikt med exploatering av planområ-
dets fastigheter. 

I övrigt ingen erinran.

Kommentar
I samråd med Borås elnät läggs möjligheten till en transfor-
matorstation (E) till inom hela det efterfrågade användnings-
området. 

S8 Lantmäterimyndigheten
Önskar att genomförandebeskrivningen bör kompletteras 
med en fastighetskonsekvensbeskrivning.

I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra.

Kommentar
Genomförandebeskrivningen kompletteras med en fastig-
hetskonsekvensbeskrivning.

S9 Kulturnämnden 
Avstyrker detaljplanen med hänvisning till att detaljplane-
området omfattas av Kulturmiljöprogrammet vilket inte 
uppmärksammats i samrådshandlingarna. Då väsentliga delar 
av den föreslagna tillkommande bebyggelsen inte tar tillräck-
lig hänsyn till stadsbilden och den kulturhistoriskt värdefulla 
omgivningen föreslår Kulturnämnden att detaljplanen 
avstyrks.

I Kulturmiljöprogrammet framgår att det som avses som 
bevarandevärt i Nedre Byttorp är området med friliggande 
villor byggda under 1920- till 1930-talet efter trädgårdsstadsi-
deal. Den karaktäristiska hustypen är spritputsad, 2-2,5 plan 
med sadeltak med avvalmade gavelspetsar. På Byttorpstå har 

en sådan för området typisk villa nyligen rivits. Byttorpshörn 
ligger på andra sidan Alingsåsvägen från villaområdet sett. 
Expolatering inom planområdet har påverkan på upplevelsen 
av villabebyggelsen. Genom planbeskrivningen framgår att 
man vill förtäta och utöka bostadsbebyggelsen längs Alings-
åsvägen och skapa ett mer levande gaturum. Kulturnämnden 
bedömer att det vore positivt för Alingsåsvägen – det som 
krävs är en lösning som både fungerar för Alingsåsvägen och 
för det intilliggande villaområdet och dess kulturhistoriska 
värden.

Angående Byttorpstå är bedömningen att de tillkommande 
byggnaderna har placerats väl. De ramar in Alingsåsvägen 
och uppdelningen i två huskroppar ger ett luftigare intryck 
än om det varit enbart en byggnadskropp. Placeringen ger 
också viktigt utrymme mot Ribbingsgatan så att träd och 
grönska kan lätta upp i mötet mellan de nya byggnadskrop-
parna och villabebyggelsen. Den föreslagna byggnadshöjden 
är dock allt för massiv. I kulturhistoriskt värdefulla områden 
är det extra viktigt att ta hänsyn till stadsbild och omgivning. 
Att de sju våningarna skulle kunna ge intryck av att motsvara 
höjden för funkishuset på Ribbingsgatan 6 är ett påstående 
i planbeskrivningen som kraftigt ifrågasätts. Ribbingsgatan 
6 är högre placerad i terrängen och trots det är den nya 
bebyggelsen i förslaget kraftigt dominerande. Indragen 
översta våning och nedtrappande höjder mot öster är tänkt 
att kompensera för en byggnadshöjd som är helt främmande 
i området men resultatet övertygar inte, vilket tydliggörs av 
volymstudierna för Byttorpstå. Kulturnämnden föreslår att 
byggnadshöjden för Byttorpstå minskas med två våningar.

Även Byttorpshörn ligger i nära anslutning till villabebyg-
gelsen som utpekas i Kulturmiljöprogrammet och också här 
påverkar exploatering intrycket av närområdet.

Byttorpshörn har dock andra förutsättningar än Byttorpstå 
eftersom läget på andra sidan om Alingsåsvägen i kombina-
tion med möjlighet till placering en bit in på tomten gör att 
gaturummet blir mer tillåtande. Föreslagen bostadsbebyg-
gelse längs vägen på fyra våningar bedöms därför som möjlig 
utifrån stadsbild och omgivning. Längre in på tomten åt norr 
föreslås fem våningar, vilket även det bedöms som rimligt. I 
sydöstra delen av Byttorpshörn planeras ett parkeringsgarage 
som kan byggas på med fyra bostadsvåningar, totalt fem 
våningar. Kulturnämnden föreslår att den totala byggnads-
höjden regleras till att motsvara fyra våningar precis som 
för det andra föreslagna bostadshuset längs vägen. Då det 
påbyggda parkeringshuset kommer att vara ett av de första 
husen man möter i Byttorp är det av stor vikt att det gestaltas 
med omsorg, vilket naturligtvis gäller även för övrig planerad 
bebyggelse.
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Kommentar
Kulturnämnden påpekar i sitt yttrande att båda de aktuella 
kvarteren ligger inom det i Kulturmiljöprogrammet utpekade 
området nr 18 ”Nedre Byttorp” vilket är helt riktigt och har 
åtgärdats i texten inför granskning. 

Samhällsbyggnadsnämnden vill påpeka att den byggnad som 
nyligen revs inom kvarteret Byttorpstå 2 inte var av den typ 
som karaktäriserar Nedre Byttorp, utan snarare en något 
äldre och mindre byggnadstyp som man lokalt i Borås ofta 
brukar beskriva som en ”Salängsvilla”. Den uppfördes 1921, 
några år före det att den stora utbyggnaden av Nedre Byttorp 
startade. Byggnaden var förfallen och har levt med ett 
rivningshot under de senaste 15 åren. Rivningen hade med 
största sannolikhet genomförts även om det föreliggande 
exploateringsförslaget inte hade presenterats. 

Kulturnämnden refererar i sitt yttrande till bebyggelsen på 
Nedre Byttorp som ett villaområde, och att den nya byggna-
den kommer att gränsa mot denna typ av bebyggelse. Det är 
en sanning med viss modifikation eftersom den närliggande 
bebyggelsen till övervägande del är uppförd som mindre 
flerbostadshus med lägenheter. Den nu föreslagna byggnaden 
kommer snarare att finnas i ett relativt splittrat sammanhang 
med enstaka ”Egna Hem” från 1920-talet utmed Ribbings-
gatan, samt i huvudsak med något större flerfamiljshus från 
1930-1960-talet utmed Alingsåsvägen.     

Samhällsbyggnadsnämnden ser inte att det kulturhistoriska 
värdet i området skulle minska avsevärt eller förvanskas av 
den föreslagna byggnadsvolymen. Byggnaden bryter inga 
sammanhang och våningshöjden påverkar inte stadsbilden i 
en sådan omfattning att en sänkning med två våningar anses 
nödvändig. Som Kulturnämnden påpekar i sitt yttrande så 
söker den nya bebyggelsen främst sin plats utmed Alingsåsvä-
gen och dess påverkan på bebyggelsemiljön på Nedre Byttorp 
är inte omedelbar.

Det framgår inte av Kulturnämndens yttrande vilka 
kulturhistoriska värden som går förlorade om den föreslagna 
byggnaden uppförs och på vilket sätt dessa värden skulle bli 
tydligare om byggnaden blir två våningar lägre. Samhälls-
byggnadsförvaltningen anser inte att vare sig stadsbild eller 
det kulturhistoriska värdet påverkas i en sådan utsträckning 
att byggnadshöjden måste sänkas. De detaljer som konsti-
tuerar det kulturhistoriska värdet är enligt Kulturmiljöpro-
grammet själva stadsplanen, med sina svängda gaturum, och 
de platsbildningar som skapats i området samt de tidstypiska 
byggnaderna (typritade Egna Hem) som finns på Nedre 
Byttorp.  En sänkning av byggnadshöjden med två våningar 
skulle ha en marginell påverkan på dessa utpekade värden.  
Inga befintliga byggnader försvinner, gatustrukturen påver-
kas inte vilket innebär att såväl områdets dokumentvärden 
som upplevelsevärden kommer att bevaras i allt väsentligt.  

S10 Räddningstjänsten 
Har tidigare förmedlat att samtliga lägenheter bör kunna nås 
för att kunna utföra stegrutrymning. På illustrationskartan 
ser det ut som att det inte finns tillgänglighet runt femvå-
ningshuset.

Om räddningstjänsten behöver komma fram med höjdfordon 
ovanpå ett underjordiskt garage behöver bjälklaget tåla detta.

Uppställningsplatsen bör inte ligga närmare än 3 meter från 
fasad och den skall inte ligga mer än 9 meter från fasad.

Kommentar
Tillgänglighet för utrymning har redovisats och godkänts av  
Räddningstjänsten. Plankartan kompletteras med bestäm-
melse ”släckvatten får ej påverka dagvattensystemet.”

S11 Polismyndigheten
Påtalar att när det gäller utemiljö och öppna platser bör de 
planeras med tanke på belysning, planteringar, mörker så att 
tryggheten upplevs som mycket hög.

När det gäller gatunät och trafik har detaljplanen tagit hänsyn 
till detta för att undvika trafikfarliga platser. Även förslag till 
parkering har tagits hänsyn till i förslag på detaljplan.  

Kommentar
Noteras.

S12 Förskolenämnden                              
Tillstyrker detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. samt 
påtalar vikten av att se över behov av fler förskolor i området.

Kommentar
Noteras. Planförslaget rymmer inte de ytor som skulle kunna 
möjliggöra förskola. 

S13 Västtrafik
Ser positivt på att utveckling sker i nära anslutning till 
befintlig kollektivtrafik och har inga synpunkter på planen. 
Önskar ett tillägg till texten om kollektivtrafik,

Förutom stadstrafiklinjerna 2, 8 och 21 som idag trafikerar 
hållplatsen Vägporten trafikerar även linje 3 och nya linje 19 
från och med 2 april. Även linje 550 som är en regional linje 
mellan Borås och Alingsås trafikerar hållplatsen.

Kommentar
Önskat tillägg införs i planbeskrivningen.
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2. Yttranden från sakägare
S14 Byttorpsgräns 6 och 7 
Ägaren till fastigheten till Byttorpsgräns 6 och 7 (Alingsås-
vägen 78 och 80) har tagit del av samrådshandlingar gällande 
delar av Byttorpshörn och Byttorpstå och gör bedömningen 
att den planerade byggnationen på Byttorpstå kommer 
att påverka boendet negativt för hyresgästerna boende på 
fastigheterna Byttorpsgräns 6 och 7. Framför allt är det den 
minskade solinstrålningen på deras balkonger och fönster. 
Konsekvenserna för detta anses inte har utretts tillräckligt. 
Därför behöver en solstudie genomföras för att kunna 
bedöma hur stor påverkan den planerade byggnationen har. 
Anser också att en solstudie behöver genomföras där bygg-
naderna är två våningar lägre än det föreslagna, för att kunna 
bedöma effekten av så pass höga hus. Blir det en skillnad 
föreslås en lägre byggnation på Byttorpstå.

Kommentar
Planhandlingarna bifogas med en solstudie över hela plan-
området. Syftet med studien är att visa att ljusförhållandet 
klaras med den maximala exploatering som detaljplanen 
medger (därmed kommer inte att visas en solstudie för en 
lägre bebyggelse). Solstudien visar att bebyggelsen på motsatt 
sida av Alingsåsvägen vid Byttorpstå skuggas från och med 
klockan 16:00 och framåt vid vårdagjämning. Skuggpåverkan 
bedöms vara acceptabel.

S15 Byttorpslid 1 och 2
Har svårt att se att den nya byggnaden smälter in i omgiv-
ningen särskilt bra eftersom den kommer att vara avsevärt 
högre än samtliga andra byggnader i omgivningen. Den 
nya byggnaden är inte så mycket större än fastigheten på 
Ribbingsgatan 8 men sträcker sig betydligt längre ned mot 
stan där marknivån är betydligt lägre och omgivande hus 
dessutom är betydligt lägre. I höjd med Ribbingsgatan 3 så 
kommer den nya byggnaden att vara nästan dubbelt så hög 
som närmaste byggnad (Ribbingsgatan 3).

I planbeskrivningen som har skickats ut så finns det på sidan 
5 en bild, Sektion A-A, som visar hur en längdsektion för 
fastigheten sett från Alingsåsvägen skulle se ut. Om man gör 
denna längdsektion sett ur Ribbingsgatans synvinkel så får 
man en helt annan bild där man ser den nya byggnaden ur 
våra fastigheters synvinkel och inser att den nya byggnaden 
är alldeles för stor.

Att byggnaden mitt emot Ribbingsgatan 3 dessutom går 
nästan ända ut till tomtgräns gör inte heller saken bättre.

Fastighetsägarna skulle vilja se följande förändringar:

Kapa av utstickande hörn nära Ribbingsgatan i höjd med 
Ribbingsgatan 3.

Skala ned åtminstone det nedre huset. Huset bör trappas upp 
betydligt långsammare och göras åtminstone en våning lägre.

Den nya byggnaden kommer att skymma all sikt från våra 
fastigheter mot Rya Åsar. Från att ha haft delvis skymd sikt 
där vi beroende på årstid kunnat se delar av Rya Åsar så 
kommer vi inte att se någonting alls av detta utan bara se den 
nya byggnaden i riktningen mot Rya Åsar.

Lägenheterna i den nya byggnaden kommer att ha mycket 
stor insyn i våra hus, framförallt in i Ribbingsgatan 3 där ett 
stort antal lägenheter kommer att ha en stor insyn eftersom 
den nya byggnaden är relativt nära och betydligt högre än 
huset på Ribbingsgatan 3.

Lägenheterna verkar dessutom av bullerskäl vara riktade mot 
Ribbingsgatan vilket gör situationen ännu värre.

Utfarten från parkeringen under den nya byggnaden verkar 
(det är svårt att se exakt på det underlag som vi har fått 
eftersom dess position och riktning inte är utmärkt) komma 
ut mitt emot våra fastigheter. Utfarten verkar hamna ungefär 
mitt emot våra garageutfarter vilket kommer att göra trafiksi-
tuationen krångligare än den är idag. 

Eftersom många kommer med hög fart uppifrån Ribbings-
gatan och Västermalmsgatan så är det ibland krångligt 
nog att komma ut från sin tomt och med en utfart från ett 
parkeringshus med ett 40-tal parkering mitt emot så lär det 
inte bli bättre.

Man har även en viss oro över utfartens riktning eftersom 
den kommer från ett underjordiskt garage och uppfarten 
då kommer att vara riktad något uppåt eftersom ljus från 
fordonens lyktor då eventuellt (beroende på utfartens rikt-
ning) kommer att riktas rakt mot våra hus vilket kan vara 
störande, speciellt under det mörka vinterhalvåret.

En utfart vid den befintliga korsningen mellan Ribbings-
gatan och Västermalmsgatan skulle vara betydligt bättre 
eftersom det dels skulle påverka omkringliggande fastighe-
ters trafiksituation mindre och dels skulle fungera bättre ur 
trafiksäkerhetssynpunkt eftersom det finns mera plats.

Tror inte att parkeringen under huset kommer att vara 
tillräcklig för att inte påverka parkeringssituationen på 
Ribbingsgatan negativt.

Många lägenhetsinnehavare har idag flera bilar och den andra 
bilen kommer förmodligen att parkeras på gatorna omkring 
den nya byggnaden.
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Många lägenhetsinnehavare kommer förmodligen inte att 
köpa/hyra parkering i huset utan väljer istället att ställa sitt 
fordon på gatorna omkring den nya byggnaden.

Fastighetsägarna har även svårt att se att de tre besöksparke-
ringar som planeras byggas kommer att räcka vilket innebär 
att dessa bilar kommer att hamna på gatorna omkring den 
nya byggnaden.

Kommentar
Bostadsförsörjningen är ett allmänt intresse och möjlighe-
ten till förtätning i redan utbyggda områden är värdefullt ur 
fler aspekter. Samhällsekonomiskt och miljömässigt är det 
fördelaktigt då redan utbyggd service kan nyttjas. Därutöver 
ger det ett ökat underlag till service i området. Dock medför 
det vissa negativa konsekvenser såsom exempelvis minskad/
förlorad utsikt mot grönområde. Förslaget har anpassats för 
att trappa ner längs Ribbinggatan och därmed anpassats i 
den omfattning som anses rimlig till omgivningen. För att 
förtydliga storleks- och avståndsförhållandena till befintlig 
bebyggelse vid Ribbingsgatan kompletteras planhandlingarna 
med ytterligare två sektioner. 

Bemötande rörande bebyggelsens storlek ur ett kulturmil-
jöperspektiv ges under kommentar till Kulturnämndens 
yttrande (nr. 9)

Lägenheterna som planeras på Byttorpstå är så kallade ge-
nomgångslägenheter som vetter mot både Ribbingsgatan och 
Alingsåsvägen. Ett avstånd från befintlig bebyggelse längs 
Ribbingsgatan till tillkommande bebyggelse på 20-25 meter 
bedöms inte ge så stora negativa konsekvenser att en ändring 
av förslaget krävs.                                                                          

Utfartens läge och riktning förtydligas på illustrationen 
där det framgår att den kommer ut mellan Bebyggelsen på 
Ribbingsgatan 1 och 3. Ljustörningen bör därmed bli begrän-
sad  och den störning som kan tänkas uppkomma bör ses 
som en effekt som man som boende i en stad får acceptera. 
Belastningen på gatan kommer att öka något. Trafikansvarig 
på kommunen har tittat på detta men bedömer att kapacite-
ten som gatan har klarar denna trafikökning.

Antal parkeringar har beräknats efter Borås Stads parkerings-
norm. En del i ett minskat bilåkande i framtiden bygger på 
att fler väljer att åka kollektivtrafik och cykel istället för att 
ta bilen. Byttorpstå samt hörn ligger med goda förbindelser 
med buss och relativt centralt varför p-normen kunnat sänkas 
något.

3. Synpunkter från övriga
S16  Byttorpsvall 20
Har invändningar mot det planerade bygget på Byttorpstå.
De stora husen förstör charmen på hela nedre Byttorp. 

Tycker att de är alldeles för höga, ej passar in i omgivningen 
och skapar parkeringsproblem.

Tycker att 3 besöksparkeringar är alldeles för lite.

Anser att trafiken ökat på gatan sedan bygget av två stora hus 
på Hästhagsgatan. Detta kommer att öka trafiken ytterligare. 
Bilar står idag längs med hela Västermalmsgatan.

Anser att någon våning borde tas bort.

Kommentar
Bemötande rörande bebyggelsens storlek ur ett kulturmil-
jöperspektiv ges under kommentar till Kulturnämndens 
yttrande (nr. 9).

Antal parkeringar har beräknats efter Borås Stads parkering-
snorm. Byttorpstå samt hörn ligger med goda förbindelser 
med buss och relativt centralt varför p-normen kunnat sänkas 
något.

S17  Jungfrun 1                                                          
Vill som Byttorpsbo framföra erinringar mot planutformn-
ingen.

Byttorpstå ligger i blickfånget ända nerifrån vägporten. Det 
som byggs där sätter sin prägel på stadsbilden. Den i planen 
föreslagna bebyggelsen tar inte på något sätt hänsyn till 
Byttorps bebyggelsekaraktär. Den har en skala som inte alls 
passar in på denna plats. Det framgår tydligt av illustration-
erna i planhandlingen. Den tillåtna hushöjden är ca 10 meter 
högre än bebyggelsen på motstående sida av Ribbingsgatan 
och flerbostadshusen på motstående sida av Alingsåsvägen. 

För de senare husen norr om Alingsåsvägen kan man också 
befara allvarlig skuggverkan av en så hög ny byggnad. 
Planhandlingarna saknar redovisning av dessa sol- och skug-
gförhållanden. Det skulle behöva visas. På fotoillustrationer 
syns att även från betydligt lägre byggnader slår skuggan över 
Alingsåsvägen.

Det finns en planbestämmelse som anger att entréer i 
huvudsak ska förläggas mot Alingsåsvägen. Det är en märklig 
bestämmelse eftersom Ribbingsgatan är den naturliga 
entrésidan. I planbeskrivningen nämns ju att ett litet lokalt 
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centrum med restaurang och skomakare ligger där och den 
nya bostadsgården vänder sig mot Ribbingsgatan och  är 
nivåmässigt belägen på ett annat plan än Alingsåsvägen.

Vad gäller Byttorpshörn kommer parkeringsdäcket först i 
blickfånget (eventuellt senare med byggnader ovanpå). Dess 
utformning är mycket viktig, så det inte blir en ännu högre 
grå mur än den uppe vid Nettos parkering. 

Tillåten byggnadshöjd på Byttorpshörn mot Alingsåsvägen 
håller sig i nivå med intilliggande befintlig bebyggelse. Att 
byggnaderna i norra delen av tomten tillåts bli 10 meter 
högre kan ifrågasättas men kanske inte blir så iögonfal-
lande från Alingsåsvägen sett. Byttorpshörn blir väldigt 
kompakt exploaterat, särskilt om de bullerutsatta husen 
med smålägenheter byggs ovanpå parkeringsdäcket. Ger det 
bostadskvaliteter som håller i längden?

Kommentar                                             
Bemötande rörande bebyggelsens storlek ur ett kulturmil-
jöperspektiv ges under kommentar till Kulturnämndens 
yttrande (nr. 9).

Planhandlingarna bifogas med en solstudie över hela 
planområdet.

Bebyggelse är placerad längs Alingsåsvägen och därmed 
bör, för att inte få en inaktiv fasad, entréer och eventuella 
verksamheter vända sig åt detta håll. Bestämmelsen omöjlig-
gör inte entréer mot gården och Ribbingsgatan.

S18  Byttorpslid 15                                             
Motsätter sig det planerade bygget på Byttorpstå och anser 
det (6-7 våningar) är aldeles för högt i förhållande till 
området runt omkring som präglas av låga hus. Förstår att 
områden behöver förtätas men tycker att det då ska smälta in. 
Tycker att maximalt tre våningar skulle kunna göra detta.

Påtalar vidare att värdet på den egna fastigheten sänks genom  
att ny bebyggelse tar bort utsikt.

Anser sig som sakägare och anser att kommunen begått ett 
formellt fel att inte låta fastighetsägaren ingå som detta.   

Kommentar                                             
Bemötande rörande bebyggelsens storlek ur ett kulturmil-
jöperspektiv ges under kommentar till Kulturnämndens 
yttrande (nr. 9).       

Bostadsförsörjningen är ett allmänt intresse och möjligheten 
till förtätning i redan utbyggda områden är värdefullt ur 
fler aspekter. Samhällsekonomiskt och miljömässigt är det 
fördelaktigt då redan utbyggd service kan nyttjas. Därutöver 

ger det ett ökat underlag till service i området. Dock medför 
det vissa negativa konsekvenser såsom exempelvis minskad/
förlorad utsikt mot grönområde.                                              

Då kommunen bedömt sakägarkretsen för detaljplanen 
har man utgått från vad som är praxis – dvs. de som ligger 
innanför planområdet, staketgrannar i direkt anslutning till 
planområdet samt de som ligger på andra sidan av allmän 
plats; gata från förslaget. Fastighetsägaren uppfyller inte detta 
och har därför inte bedömts som sakägare.   

S19 HSO i Borås                                                      
HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående 
och har inget att tillföra.

HSO förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet, följs.

Kommentar                                             
Noteras

4. Kvarstående synpunkter
Sakägarna listade nedan har lämnat sådana synpunkter som 
inte tillgodosetts i samrådet.

Sakägare:

 » Byttorpsgräns 6 och 7

 » Byttorpslid 1

 » Byttorpslid 2 

Övriga:

 » Byttorpsvall 20

 » Jungfrun 1

 » Byttorpslid 15

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Petter Frid 
Plan- och bygglovchef  Plankonsult  
    Krook & Tjäder AB
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av ett 
positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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Planprocessen.

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.  

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter över-
klagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolen beslut 
vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och övriga 
fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolen beslut kan i 
sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den 
som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-04-26 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00051 1.1.4.2 
 

  

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i Budget, 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av Kommunfullmäktiges uppdrag 

som inte ingår i budget för Förskolenämnden och beslutar att översända denna 

till Kommunstyrelsen för kännedom.         

Ärendet i sin helhet 

Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 

i budget redovisar Förskolenämnden status för nämndens uppdrag två gånger 

per år.  

Vid tidpunkten för 2018 års första uppföljning har Förskolenämnden inga 

uppdrag från Kommunfullmäktige som inte ingår i budget.                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS@diarium@boras.se  

 

 

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 

mailto:KS@diarium@boras.se


 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Förskolenämnden 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-04-26 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00008 
1.4.1.25 

  

 

  

 

Anmälningsärenden 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden lägger inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-03-17 – 2018-04-15 till handlingarna.      

Sammanfattning 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden  

2018-03-17 – 2018-04-15.                

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

MEDDELANDEN/ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 
2018-04-26 

 
Sammanträde: 2018-04-26 
 

Diarium: FN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-04-13 1207 

 

IN Kommunfullmäktige 2. Kommunfullmäktiges beslut - Motion 

- Bemannad parklek året runt på 

Stadsparkens lekplats. 

2017-00001 

2018-04-09 1206 

 

IN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-

22 § 44 Kommunikationspolicy 

2017-00164 

2018-03-28 1170 

 

IN Miljö- och 

konsumentnämnden 

Krav på att åtgärda brister i städningen 

på kommunala förskolor i Borås Stad 

2018-00050 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-04-26 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00007 1.2.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som 

förtecknas i protokoll den 26 april 2018.       

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 1.    

 

Leif Johansson 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
 

DELEGATIONSBESLUT LISTA NR 1 
Sida 

1(2) 

Datum 
2018-04-16 

 
Sammanträde: 2018-04-26 
 

Diarium: FÖRSKOLENÄMNDEN 
 

 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2018-03-12 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2018-00041 1 

 

Marie Gerdin 

 

Tillstyrkt 

 

2018-03-12 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2018-00041 2 

 

Marie Gerdin 

 

Tillstyrkt 

 

2018-03-12 

 

Kapitel 2.A.2- 

Förskola mm 

Beslut att utreda kränkande behandling. 

Beslut att vidta åtgärder för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden. 

 

2018-00041 3 

 

Marie Gerdin 

 

Tillstyrkt 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende DiarienrAntal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2018-01-01-

2018-03-31 

 

Kapitel 1.C.4 – anställning 

och upphörande av 

anställning 

 

Beslut om lönetillägg för anställda från 

det år de fyller 65 år  

 

6 st 

 

Pernilla Bjerkesjö 

 

Tillstyrkt 



 
Datum 

2018-04-16 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Ärendehänvisning i 
delegationsförteckning 

Ärende Diarienr/Antal Beslutsfattare Typ av beslut 
(Avslag/Tillstyrkt) 

 

2018-01-01-

2018-03-31 

 

Kapitel 1.C.3 - anställning 

och upphörande av 

anställning 

 

Tillsvidareanställning av övrig personal 

före fyllda 67 år 

 

110 st 

 

Respektive 

förskolechef 

 

Tillstyrkt 

 

2018-01-01-

2018-03-31 

 

Kapitel 1.C.6 - anställning 

och upphörande av 

anställning 

Anställa för viss tid, visst arbete, 

provanställning, allmän 

visstidsanställning, tidsbegränsad 

anställning, PAN och anställda för 

vikariat. Före fyllda 67 år.  

 

317 st 

 

Respektive 

förskolechef 

 

Tillstyrkt 
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